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Výročná správa
Zariadenia sociálnych služieb Jasoň
Spišská Stará Ves
za rok 2019

„Všetko je ukryté v srdci.“
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov organizácie:

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Štatutárny zástupca:

PhDr. Viera Šimšajová, PhD.

Registrácia:

01.03.1996

Zriaďovateľ:

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Poskytované sociálne služby:

Domov sociálnych služieb
Špecializované zariadenie

Forma:

Celoročná pobytová

Čas:

Neurčitý

Kontaktné údaje:

adresa: Slov. nár. povstania 8/15, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO: 37944592
tel.
+421 52 41 81 392
e-mail: Riaditel@zssjason-ssves.vucpo.sk
Sekretariat@zssjason-ssves.vucpo.sk
Ekonom@zssjason-ssves.vucpo.sk
web: www.zssjason.sk

Právna forma:

rozpočtová organizácia PSK

Bankové spojenie:

SK84 8180 0000 0070 0051 1849

Kapacita:

Domov sociálnych služieb 6 prijímateľov sociálnych služieb
Špecializované zariadenie 10 prijímateľov sociálnych služieb

Počet zamestnancov:

14 osôb
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2. PREHĽAD A PLNENIE POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB
Zariadenie sociálnych služieb Jasoň (ďalej len „ZSS Jasoň“) je rozpočtovou
organizáciou Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“). Patrí medzi najmenšie
zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti PSK, ktorý pri poskytovaní sociálnych služieb
zohľadňuje regionálnu príslušnosť prijímateľov sociálnych služieb. V ZSS Jasoň sú prevažne
umiestnení prijímatelia sociálnych služieb z regiónu Zamaguria.
ZSS Jasoň poskytuje dva druhy sociálnych služieb a to v špecializovanom zariadení a
v domove sociálnych služieb.
V špecializovanom zariadení je cieľovou skupinou fyzická osoba odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 Zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
o sociálnych službách) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba
alebo Alzheimerova choroba alebo demencia rôzneho typu etiológie.
V Špecializovanom zariadení sa podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a v zmysle VZN PSK č. 28/2012, v znení VZN č. 30/2012, VZN č. 43/2014, VZN č. 72/2019
a) poskytuje:
1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. Sociálne poradenstvo
3. Sociálna rehabilitácia
4. Ubytovanie
5. Stravovanie
6. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
7. Osobné vybavenie
b) zabezpečuje:
1. Ošetrovateľská starostlivosť
2. Záujmová činnosť
c) utvárajú podmienky na:
1. Úschovu cenných vecí
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V domove sociálnych služieb je cieľovou skupinou fyzická osoba, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3
zákona o sociálnych službách alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky
nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych
službách.
V Domove sociálnych služieb sa podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a v zmysle VZN PSK č. 28/2012, v znení VZN č. 30/2012, VZN č. 43/2014, VZN č. 72/2019
a) poskytuje:
1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. Sociálne poradenstvo
3. Sociálna rehabilitácia
4. Ubytovanie
5. Stravovanie
6. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
7. Osobné vybavenie
b) zabezpečuje:
1. Ošetrovateľská starostlivosť
2. Záujmová činnosť
c) utvárajú podmienky na:
1. Úschovu cenných vecí
2.1 Poslanie ZSS Jasoň
Poslaním ZSS Jasoň je kontinuálne poskytovanie sociálnych služieb na odbornej
úrovni so zameraním na kvalitu a humanizáciu prostredníctvom vytvárania dôstojných
podmienok, modernizácie interiéru a exteriéru, cez prehĺbenie a udržiavanie vzťahov medzi
rodinou, sociálnou sieťou a okolím prijímateľa sociálnej služby a podporou systematického
celoživotného vzdelávania zamestnancov.
2.2 Stratégia ZSS Jasoň


Ponuka kvalitných, adresných sociálnych služieb s rešpektom individuálneho prístupu

a potrieb každého prijímateľa sociálnej služby.


Rešpektovanie slobody a hodnôt prijímateľov sociálnych služieb.
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Implementácia nových poznatkov v oblasti sociálnych služieb na podmienky ZSS

Jasoň.


Spolupráca a výmena skúsenosti s inými ZSS doma aj v zahraničí.



Zachovávanie dobrého mena a povesti ZSS Jasoň.



Realizácia poradenstva a supervízie.



Zapájanie sa do projektov.



Podpora dobrovoľníckej činnosti.



Vytváranie

priestoru

vzájomného

rešpektu,

dôvery,

ľudského

a

zároveň

profesionálneho prístupu k prijímateľom sociálnych služieb, ich rodinným príslušníkom ako
aj vo vzťahu k sebe navzájom.
2.3 Hlavný cieľ ZSS Jasoň
Hlavným cieľom ZSS Jasoň naďalej ostáva: „Vytvárať také podmienky a prístup ku
prijímateľom sociálnych služieb, ktoré by sme ako klienti ocenili na ich mieste sami – tzv.
aplikácia prístupu úcty k blížnemu ako k sebe samému a zároveň byť jedným z výnimočných
zariadení sociálnych služieb, kde možnosť profesionálneho pôsobenia bude vnímaná ako
výsada, nielen ako práca či nutné poslanie.“
Prioritné ciele v rámci materiálno – technických parametrov a ich realizácia v roku 2019:
V priebehu roku 2019 sa nám za pomoci nášho zriaďovateľa Prešovského samosprávneho
kraja podarilo:
 zrekonštruovať kúpeľne a toalety pre prijímateľov sociálnych služieb,
 vybudovať profesionálnu práčovňu cez profesionálnu práčku a sušičku,
 získať defibrilátor,
 vymeniť obklady v kuchyni a dodať jej nový punc,
 vymeniť výklenky v kuchyni,
 skrášliť predzáhradku,
 do starej časti budovy sme osadili privolávací systém,
 zakúpiť potrebný nábytok a doplnky do objektu,
 vymeniť časť podlahy na chodbe, v izolačnej miestnosti a kancelárii.
Vďaka dotácii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s dofinancovaním
Prešovského samosprávneho kraja sme zakúpili:
 profesionálny notebook pre prácu s prijímateľmi sociálnych služieb,
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 multifunkčnú tlačiareň,
 dataprojektor.
Vďaka dotácii Mesta Spišská Stará Ves spolu s financiami z nášho rozpočtu sme zabezpečili:
 nové madlá na chodbách v objekte,
 kreslá do izieb prijímateľov sociálnych služieb,
 stoly tiež do izieb prijímateľov sociálnych služieb.
Vďaka projektu Nadácie Orange – Darujte Vianoce sme pre našich ctených prijímateľov
sociálnych služieb zakúpili:
 dar v podobe teplých papúč pre každého z nich.
Prioritný cieľ v rámci odbornej starostlivosti:
-

podpora vzdelávania zamestnancov, ich odbornosti a tímovej spolupráce.

2.4 Priestorové a materiálne vybavenie ZSS Jasoň
V ZSS Jasoň sa v suteréne nachádza šatňa zamestnancov, sušiareň, sklad použitej
bielizne, práčovňa, WC pre zamestnancov, sklad zeleniny, sklad potravín, kotolňa
a registratúrne stredisko. Na prízemí sa nachádza spoločenská miestnosť, kuchyňa, sklad
bielizne a šatník pre prijímateľov sociálnych služieb, izolačná miestnosť, terapeutická
miestnosť, ktorá je zároveň aj kanceláriou, kancelária ekonomiky, 2 dvojlôžkové izby pre
prijímateľov sociálnych služieb, bezbariérová kúpeľňa s WC pre prijímateľov sociálnych
služieb, WC pre zamestnancov, čistiaca miestnosť na dekontamináciu, výťah a tri vchody do
objektu. Na poschodí sa nachádza miestnosť pre službukonajúci personál, kúpeľňa, WC pre
prijímateľov sociálnych služieb, sklad upratovačky, sklad bielizne, 2 jednolôžkové izby a 5
dvojlôžkových izieb, kút pre športové aktivity, kuchynský kútik pre prijímateľov sociálnych
služieb a ich príbuzných. Akceptujeme prípadnú požiadavku prijímateľov sociálnych služieb,
ktorá sa týka zariadenia izby vlastným nábytkom. Je prirodzené, ak si izby upravujú podľa
svojej predstavy, vecami z pôvodných domácností. V prípade záujmu je možné mať na izbe
vlastný televízny prijímač a rádio. Mimo túto možnosť je v spoločenskej miestnosti televízny
prijímač a rádio sprístupnené všetkým rezidentom. Táto spoločenská miestnosť slúži pre
účely jedálne, realizáciu akcií – spoločenské posedenie, prednášky, terapie, oslavu narodenín,
vystúpenie skupín a detí zo škôl, sväté omše a pod. Jej multifunkčné využitie si vyžiadalo aj
jej estetizáciu a prispôsobenie sa tak aj s nábytkom. Je tam aj profesionálny čistiť vzduchu
a na parapetných okenných doskách krásne situované kvety pre spríjemnenie atmosféry.
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V exteriéri v priestoroch záhrady sú vysadené stromy a kvety. Je tam vybudovaný
altánok pre posedenie obyvateľov ZSS Jasoň ako aj pre ich príbuzných a kaplnka zasvätená
Sedembolestnej Panne Márii. Pri budove je umiestnené parkovisko pre zamestnancov
a návštevy. Sú tam aj dve garáže, ktoré slúžia pre umiestnenie dvoch služobných vozidiel.

2.5 Skladba prijímateľov sociálnych služieb
Skladba prijímateľov sociálnych služieb DSS a ŠZ podľa pohlavia k 31.12.2019

8

Príjimatelia DSS
33%
muži
67%

ženy

Prijímatelia ŠZ
30%
muži
70%

ženy

Veková skladba prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2019 ŠZ
Veková skladba prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2019 ŠZ
Muži
Ženy
Priemer celkovo muži a ženy
67
87
72
88
72
76
78
78
80
89
78,7
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Veková skladba prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2019 ŠZ
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Veková skladba prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2019 ŠZ muži
ženy
Priemer celkovo muži a ženy

Veková skladba prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2019 DSS
Veková skladba prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2019 DSS
Muži
Ženy
Priemer celkovo muži a ženy
60
52
65
64
77
93
68,5
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Veková skladba prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2019 DSS
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Veková skladba prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2019 DSS muži
ženy
Priemer celkovo muži a ženy

Počet prijímateľov podľa miery podpory podľa odkázanosti
Prijímatelia DSS: 6 (2 muži a 4 ženy)
Stupeň odkázanosti I.
Stupeň odkázanosti II.
Stupeň odkázanosti III.
Stupeň odkázanosti IV.
Stupeň odkázanosti V.
Stupeň odkázanosti VI.

0
0
0
0
2
4

Prijímatelia ŠZ: 10 (3 muži a 7 žien)
Stupeň odkázanosti I.
Stupeň odkázanosti II.
Stupeň odkázanosti III.
Stupeň odkázanosti IV.
Stupeň odkázanosti V.
Stupeň odkázanosti VI.
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0
0
0
0
1
9

Prijímatelia DSS

33%

Stupeň odkázanosti V.

67%

Stupeň odkázanosti VI.

Prijímatelia ŠZ

10%

Stupeň odkázanosti V.
Stupeň odkázanosti VI.
90%
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Prehľad pohybu prijímateľov sociálnych služieb ŠZ

Mesiac

Príjem

Január

1

14.01.2019

Február

1

06.02.2019

Premiestnenie
do iného ZSS

Úmrtie

Marec
Apríl

1

15.04.2019

Máj

1

24.05.2019

August

1

27.08.2019

1

14.03.2019

1

09.04.2019

Prehľad pohybu prijímateľov sociálnych služieb DSS

Mesiac

Úmrtie

Dátum

August

1

05.08.2019

September

1

28.09.2019

November

Príjem

1

Dátum

25.11.2019
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Premiestnenie
do iného ZSS

2.6 Poskytované sociálne služby
Cieľom poskytovania sociálnych služieb je vykonávanie odborných, obslužných,
ďalších a iných činností s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľov sociálnych
služieb v súlade s ochranou ľudských práv a slobôd, zvyšovaním kvality ich života a
podporovaním ich samostatnosti a dôstojnosti života.
Poslaním ZSS Jasoň ako poskytovateľa sociálnych služieb je zabezpečiť, aby
poskytované sociálne služby:


rešpektovali práva a individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb a
zachovávali ich dôstojnosť,



podporovali prijímateľov sociálnych služieb pri udržaní ich samostatnosti,
sebestačnosti, nezávislosti v rozhodovaní o svojom živote a tak zabezpečili čo
najvyššiu možnú kvalitu ich života aj napriek fyzickým či psychickým obmedzeniam,



umožnili prijímateľovi sociálnej služby zachovať si doterajší spôsob života tak, aby
mohol byt' i naďalej súčasťou spoločnosti (podporovať kontakt s rodinou,
súrodencami, priateľmi, vrstovníkmi, spoločenskú integráciu),



boli bezpečné,



poskytované na odbornej úrovni.

ZSS Jasoň poskytuje tieto odborné činností:


pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby



sociálne poradenstvo



sociálnu rehabilitáciu

a zabezpečuje:


ošetrovateľskú starostlivosť.
Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa posudzuje podľa toho,

či je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri väčšine úkonov, pri minimálne
jednom až troch úkonoch alebo či je schopná vykonávať všetky úkony v rámci jednotlivých
posudzovaných činností sama. Pomoc pri odkázanosti sa poskytuje pri činnostiach súvisiacich
s úkonmi stravovania a pitného režimu, pri úkonoch vyprázdňovania močového mechúra,
úkonoch vyprázdňovania hrubého čreva, úkonoch osobnej hygieny, úkonoch celkového
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kúpeľa, úkony obliekania a vyzliekania, úkonoch zmeny polohy, sedenia a státia, úkonoch
pohybu po schodoch, úkonoch pohybu po rovine, úkonoch orientácie v prostredí, úkonoch
dodržiavania liečebného režimu a pri úkonoch dohľadu. Rozsah poskytovanej pomoci závisí
od stanoveného stupňa odkázanosti na sociálnu službu, ktorý stanoví posudzujúci orgán a
ktorý je uvedený v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.
Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osoby v
nepriaznivej sociálnej situácii. V ZSS Jasoň sa realizuje základné sociálne poradenstvo, ktoré
spočíva v posúdení povahy problému fyzickej osoby a poskytnutie základných informácií o
možnostiach riešenia problému. Má informačný a distribučný charakter. Poskytuje sa
potenciálnym záujemcom o poskytovanie sociálnej služby, prípadne ich príbuzným. Sociálne
poradenstvo zabezpečuje sociálny pracovník ZSS Jasoň.
Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti,
sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby rozvojom a nácvikom zručností alebo
aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri základných sociálnych
aktivitách. Je zameraná na rozvíjanie a nácvik zručností, samostatnosti, sebestačnosti v
maximálnej možnej miere pokiaľ je predpoklad, že prijímateľ sociálnej služby dokáže na
základe pravidelných činností, zlepšiť alebo udržať celkový svoj stav. Pre prijímateľov
sociálnych služieb, ktorí majú zrakové, sluchové, mentálne postihnutie, je zameraná na nácvik
používania pomôcky, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, sociálnu
komunikáciu. Cieľom sociálnej rehabilitácie je rozvoj sociálnych kompetencií, t.j. obnova,
získanie schopností stratených či oslabených postihnutím.
ZSS Jasoň poskytuje tieto obslužné činnosti:


ubytovanie



stravovanie



upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
Ubytovanie je zabezpečené v 1 alebo 2 posteľových izbách na prízemí a 1. poschodí.

Na oboch podlažiach sú spoločné hygienické zariadenia prispôsobené pre imobilných
prijímateľov sociálnych služieb. V obytnej miestnosti je lôžko, nočný stolík s vysúvateľnou
jedálenskou doskou, skriňa, konferenčný stolík, kreslá alebo stoličky, nástenný vešiak,
skrinka, umývadlo a nádoba na odpadky. Pri zariaďovaní izieb sa snažíme prispôsobiť
predstavám a prianiu prijímateľa sociálnej služby, ktorý môže mať vlastný nábytok, televízor,
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rádio, obrazy a pod. V objekte sa nachádza aj izolačná miestnosť, spoločenská miestnosť –
zároveň jedáleň, terapeutická miestnosť, ktorá slúži aj ako kancelária, kút pre návštevy so
zariadením, k dispozícii je aj výťah.
V ZSS Jasoň sa poskytuje celodenná strava v rozsahu 5 až 6 jedál denne, a to
konkrétne raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera. Strava sa pripravuje podľa
jedálneho lístka. Aby sa čím viac prihliadalo na potreby prijímateľov sociálnych služieb,
jedálny lístok zostavuje hospodárka, schvaľuje ho stravovacia komisia, ktorej členovia sú:
hospodárka, kuchárka, sestra v ZSS Jasoň a zástupcovia prijímateľov sociálnych služieb. Pri
zostavovaní jedálneho lístka sa prihliada na dodržiavanie zásad zdravej výživy, vek a
zdravotný stav prijímateľov sociálnych služieb, ktorým sa strava poskytuje a na dodržiavanie
stravnej jednotky. V ZSS Jasoň poskytujeme racionálnu a diabetickú stravu. Podľa potrieb
prijímateľov sociálnych služieb sa pripravuje aj mixovaná strava. V rámci zvyšovania kvality
máme zavedený systém výberu dvoch jedál (ide o výber 1x týždenne v stredu z dvoch jedál,
pričom jedno jedlo je mäsité a druhé je bezmäsité).
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva je zabezpečené vlastnou
práčovňou a personálom v rámci podmienok ZSS Jasoň.
ZSS Jasoň poskytuje tieto ďalšie činnosti:


osobné vybavenie



utvára podmienky na úschovu cenných vecí



zabezpečuje záujmovú činnosť.
Osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby.

Osobné vybavenie ZSS Jasoň poskytuje prijímateľovi sociálnej služby, ktorý si osobné
vybavenie nemôže zabezpečiť sám.
Úschova cenných vecí je upravená vo vnútornej smernici R_04 Hospodárskoekonomický predpis.
Záujmovú činnosť je kultúrna, spoločenská a športová činnosť zameraná na rozvoj a
udržanie schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. Hlavným cieľom v tejto oblasti
je zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie, potreby a záujmy prijímateľa sociálnej služby
napĺňať a organizovať jeho voľný čas, formovať jeho správanie, rozširovať okruh poznatkov
o okolitom svete. Záujmová činnosť sa realizuje formou individuálnou alebo skupinovou a
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riadi sa plánom, ktorý je vopred spracovaný. Plán vychádza z vlastných podmienok ZSS
Jasoň. Na jeho realizáciu využívame organizovanú a neorganizovanú (podmienenú
individuálnymi a subjektívnymi predstavami prijímateľa sociálnej služby) formu. Do
záujmovej činnosti zaradzujeme: sledovanie televíznych programov, premietanie videofilmov
alebo fotografií, čítanie kníh a časopisov a organizovanie rôznych prednášok, kultúrnych a
športových podujatí, tvorenie dekorácií na tematické obdobia, reminiscenčné posedenia, atď.
V rámci uspokojovania duchovných potrieb prijímateľov sociálnych služieb organizujeme
návštevy pútnických miest, účasť na svätých omšiach. V priestoroch jedálne ZSS Jasoň sa
každú sobotu koná svätá omša. ZSS Jasoň l x mesačne navštevuje kňaz pri príležitosti sv.
spovede.
ZSS Jasoň zabezpečuje iné činnosti prostredníctvom externých pracovníkov:


duchovnú starostlivosť podľa jednotlivých vierovyznaní,



kadernícke služby,



pedikúru,



fyzioterapiu,



masáže.
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2.7 Aktivizácia a voľnočasové aktivity
V snahe napredovať a napomáhať k dôstojnému životu našich prijímateľov sociálnych
služieb sme aj v roku 2019 realizovali pestrú paletu aktivít a akcií. Tie boli vopred pripravené
sociálnou pracovníčkou a kolektívom zamestnancov ako aj v spolupráci s externými
spolupracovníkmi.
JANUÁR/2019
Biblická hodina
Dňa 08.01.2019 sa uskutočnila biblická hodina, ktorú viedol p. dekan Garaj. Hlavnou témou
bolo rozobratie kníh evanjelia podľa jednotlivých evanjelistov a okrem toho sa diskutovalo na
tému prežívania vianočných sviatkov našich prijímateľov sociálnych služieb, koledovanie a
spev vianočných piesní v rodinách prijímateľov sociálnych služieb.
Stravovacia komisia
Dňa 25.01.2019 sa uskutočnila stravovacia komisia za prítomnosti všetkých členov komisie a
zároveň zvolenie nových členov stravovacej komisie. Vyjadrili vďaku a pochvalu za
pripravovanú stravu a jedálny lístok.
Oslava narodenín PSS
Ako je už zvykom v našom ZSS Jasoň osláviť narodeniny našich ctených prijímateľov, ani
tento krát tomu nebolo inak. Dňa 28.01.2019 sme zablahoželali tým, ktorí sa narodili v
mesiaci január. Po krásnych blahoprianiach p. riaditeľky, personálu a ostatných prijímateľov
sociálnych služieb sme spoločne oslávencom zaspievali tradičné „Živijó!“ Potom nasledovalo
pohostenie v spoločenskej miestnosti ZSS Jasoň.
Slávnosť otvorenia nových priestorov ZSS Jasoň
Prišiel deň s veľkým D. Dňa 31.01.2019 sme v ZSS Jasoň privítali vzácnych hostí z
Prešovského samosprávneho kraja pána predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD.,
vedúceho odboru sociálnych vecí a rodiny Ing. Pavla Slaninku a ďalších ctených hostí,
primátora zo Spišskej Starej Vsi, stavebný dozor, riaditeľov škôl, vedúcich predstaviteľov
spoločnosti Zastrova, a.s., poslancov, kňazov i sponzorov. Prípravy boli v plnom prúde, všade
bolo cítiť, že sa slávnosť otvorenia nových priestorov ZSS Jasoň neodkladne približuje.
Program sa niesol v duchu slávnostného prestrihovania pásky, príhovorov p. riaditeľky PhDr.
Viery Pasterovej, PhD., ctených hostí i prijímateľov sociálnych služieb, vystúpenie folklórnej
skupiny z Osturne a slávnostného pohostenia všetkých prítomných. Ďakujeme, že ste nás
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poctili svojou prítomnosťou, rozhovormi aj prejaveným úprimným záujmom a tiež všetkým,
vrátane celého personálu, za prípravu tejto akcie.
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FEBRUÁR/2019
Hosť do kresla 1-2-3
Dňa 07.02.2019 prijal pozvanie do ZSS Jasoň pán primátor mesta Spišská Stará Ves Ing. Ján
Kurňava. Veľmi rád prišiel medzi prijímateľov sociálnych služieb, aby ich oboznámil s jeho
programom a víziou, čo chce urobiť pre skrášlenie mesta. V pláne má okrem iného aj
rekonštrukciu polikliniky s bezbariérovou úpravou, vybudovanie detského ihriska pri ZŠ,
úpravu chodníkov a pod. Spolupráca medzi mestom a ZSS Jasoň je na výbornej úrovni.
Dňa 20.02.2019 zasadla do kresla pre hosťa v ZSS Jasoň p. Lucia Ovčariková – grafička,
rodáčka zo Spišskej Starej Vsi. Šikovná osoba s nádherným talentom, toho času pracuje ako
učiteľka na Základnej umeleckej škole v Spišskej Starej Vsi. Od detstva rada kreslila, ale
najviac ju zaujala grafika. Doniesla nám úsmev a radosť, ktorá z nej priam vyžaruje a tiež
ukážky z jej tvorby, tzv. portfólio. Mali sme možnosť si jej prácu pozrieť a vskutku je to práca
pekná, precízna. Oboznámila nás s technikami, ktoré používa pri svojej tvorbe.
Odprezentovala námety na prípravu veľkonočnej výzdoby, s ktorou nám - prijímateľom
sociálnych služieb ochotne pomôže. Ďakujeme jej za hodnotnú besedu a prajeme jej veľa
úspechov. Dňa 22.02.2019 naši prijímatelia sociálnych služieb mali odbornú prednášku na
tému srdcovo-cievne choroby. Pozvanie prijal do hosťovského kresla MUDr. Jozef Čajka.
Prednáška bola zameraná na naše srdce, cievy ako dochádza k mozgovej príhode a k
srdcovému infarktu. Výklad bol doplnený obrázkami. Následne sa rozbehla vzájomná
diskusia. Ďakujeme mu z celého srdca, že je ochotný prichádzať medzi nás opätovne.
Biblická hodina
Dňa 13.02.2019 sa v ZSS Jasoň tradične konala biblická hodina. Tentoraz sa niesla v duchu
návštevy pápeža Františka v Paname pri príležitosti svetového stretnutia mládeže. Keďže
jedným z účastníkom púte bol aj náš miestny kaplán, porozprával prítomným zážitky z ich
kultúry, spôsobu života, aký vedú tamojší domorodci. Predstavil nám prezentáciu s
fotografiami. Zážitkov a spomienok bolo veľa. Ďakujeme, že si našiel čas aj na nás a potešil
nás dobrou náladou a perfektnou prezentáciou.
Oslava narodenín prijímateľov sociálnych služieb
Dňa 22.02.2019 sa naša ctená prijímateľka dožila 93. rokov života. Všetci klienti jej pri tejto
príležitosti zablahoželali, zaspievali a popriali Božie požehnanie do ďalších rokov. Potom
nasledovalo posedenie pri narodeninovej torte a káve. Ešte raz srdečne blahoželáme!
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Sesterské trio s hudobným programom
V priebehu mesiaca február nás potešili krásnym vystúpením tri sestry, z ktorých jedna v ZSS
Jasoň v minulosti pracovala na pozícii zastupujúcej opatrovateľky. Úžasne pripravený
program, nádherný spev a hudba sa niesli celým ZSS Jasoň. Veľmi si vážime, že k nám
pravidelne v priebehu roka zavítajú vždy s úsmevom a rozveselia všetkých pripravenými
piesňami.
MAREC/2019
Oslavy MDŽ
Už tradične sme si aj v ZSS Jasoň pripomenuli sviatok všetkých žien, tzv. Medzinárodný deň
žien a to konkrétne 08.03.2019. Naše osadenstvo pánov – prijímateľov sociálnych služieb nás
ženy poctilo vyrobenými darčekmi a to malými škatuľkami na odkladanie drobností.
Výrobcom aj darcom srdečne ďakujeme.
Biblická hodina
Dňa 13.03.2019 o 14:00 hod. sa už tradične uskutočnilo stretnutie v rámci Biblickej hodiny
tento krát na aktuálnu tému Pôst, pokánie. Pán dekan nám pekne vysvetlil čo je skutočný pôst
spájajúci sa so skutkami milosrdenstva. Tiež všetkých prítomných oboznámil s prežívaním
pôstu kedysi a dnes. Potešil nás dobrou správou aj ohľadom Veľkého piatku, kedy sa bude
konať krížová cesta v meste Spišská Stará Ves. Jedno zastavenie bude aj v ZSS Jasoň.
Prijímatelia sociálnych služieb sa tejto správe veľmi potešili. V závere sme si spomenuli na
kardinála Tomka a jeho 95 rokov života a v modlitbe sme si pre neho aj pre všetkých
prítomných vyprosovali Božie požehnanie do ďalších dní života.
Narodeniny pani riaditeľky
Dňa 14.03.2019 mala naša pani riaditeľka ZSS Jasoň krásny deň – oslavu narodenín.
Prijímatelia sociálnych služieb jej vyslovili vďaku za jej starostlivosť o nás modlitbou
posvätného ruženca. Popri gratuláciách nám pani riaditeľka pripravila pohostenie. Nezabudla
nám odovzdať srdečný pozdrav aj od p. Ing. Slaninku - vedúceho Odboru sociálnych vecí
a rodiny PSK, s ktorým sa nedávno stretla na pracovnom jednaní. Ďakujeme za spomienku na
nás, vážime si ho ako človeka empatického k starším ľuďom, chorým aj trpiacim. Ľudia so
sociálnym cítením sú pre nás prijímateľov sociálnych služieb cennejší ako zlato. Ďakujeme
Vám za to, že nám dávate pocítiť dôstojnosť. S úctou Vaši prijímatelia sociálnych služieb
ZSS Jasoň.
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Prezidentské voľby
Dňa 16.03.2019 sa konali voľby prezidenta Slovenskej republiky. Naši prijímatelia sociálnych
služieb ZSS Jasoň využili svoje právo a pomocou prenosnej volebnej urny dali svoj hlas
podľa svojho zváženia kandidátovi, ktorého si na danom poste vedia predstaviť. Sme
nesmierne radi, že aj prijímatelia sociálnych služieb sa zaujímajú o spoločenské dianie
a aktívne sa angažujú v spoločenskom živote aj takouto formou.
Týždeň mozgu
Počas týždňa mozgu sme rozvíjali myslenie pestrou paletou aktivít. Precvičovali sme si
pamäť a okrem toho sme sa aj veľa nasmiali. Radosti bolo neúrekom. Pani sociálna
pracovníčka spolu s ostatným tímom nám pripravili aktivity, pri ktorých sme napr. z jedného
slova vytvárali niekoľko ďalších, tiež sme si museli zapamätať obrázky a pod. Sme radi, že aj
takouto formou sa aktivizujeme v staršom veku.

Deň sociálnej práce
Sociálni pracovníci na celom svete slávia Svetový deň sociálnej práce, sviatok, ktorý sa vždy
oslavuje tretí utorok v mesiaci marec. V roku 2019 pripadol tento deň na 19.03.2019. V ZSS
Jasoň sme si uctili našu sociálnu pracovníčku pozdravom od p. riaditeľky, ktorá vyzdvihla jej
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záslužnú prácu a zároveň jej poďakovala za jej svedomitú prácu v oblasti sociálnej práce.
Prijímatelia sociálnych služieb jej tiež poďakovali aj za dobrý prístup k nim. V závere tiež
vyslovili slová vďaky všetkým sociálnym pracovníkom, ktorí majú síce náročnú prácu, ale
vykonávajú ju s láskou.
Výroba veľkonočných dekorácií
ZSS Jasoň sa pripravuje na veľkonočné trhy organizované v apríli v Poprade. Prijímatelia
sociálnych služieb v súčinnosti s externými spolupracovníkmi zhotovujú krásne veľkonočné
vajíčka a iné nádherné ozdoby. Tešia sa aj na spoluprácu so žiakmi, s ktorými plánujú vyrábať
ďalšie veľkonočné výtvory. Z dobrej práce sa všetci tešíme, pretože pri nej rozvíjame aj našu
fantáziu a cvičíme si jemnú motoriku. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú
s výrobou dekorácií, ako aj za ich čas a energiu, ktorými nás nesmierne obohatili.

Návšteva knižnice
Marec je mesiac kníh a práve preto sme sa dňa 25.03.2019 vybrali na potulky do knižnice
sídliacej v meste Spišská Stará Ves. Oboznámili sme sa so známymi staršími aj najnovšími
vydaniami kníh aj ich autormi. Prijímateľov sociálnych služieb najviac zaujala Rúfusova
tvorba. Srdečne ďakujeme pani Dlhej – knihovníčke, za jej čas venovaný nám prijímateľom
sociálnych služieb v ZSS Jasoň.
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Výbor PSS
Naši prijímatelia sociálnych služieb sú aktívni a ako zástupcovia všetkých PSS v ZSS Jasoň
sa zišli na pracovnom a priateľskom stretnutí na zasadnutí Výboru PSS, ktorý zvolala
pozvánkou aj osobným pozvaním p. riaditeľka. Témy boli rôzne, keďže aj za tie tri mesiace,
kedy sa spravidla stretávame, sa toho vždy udeje mnoho. Zástupcovia PSS sa vždy aktívne
zapájajú do priebehu stretnutia, za čom im patrí úprimné poďakovanie.
APRÍL/2019
Biblická hodina
Dňa 01.04.2019 sme sa stretli spolu s p. kaplánom Bockom, dobrovoľníčkami a prijímateľmi
sociálnych služieb na biblickej hodine. Pán kaplán si pripravil nádhernú prednášku o
odpúšťaní, ktorá bola veľmi povzbudivá a poučná. Ďakujeme za všetky duchovné
povzbudenia.
Hosť do kresla
Tento krát prijala pozvanie p. Dlhá, pracovníčka tunajšej mestskej knižnice. Navštívila nás
dňa 03.04.2019. Porozprávala nám ako mestská knižnica vznikala, previedla nás históriou až
po súčasnú dobu. Informovala nás o tom, aké aktivity sa konajú v mestskej knižnici s deťmi,
mládežou a dospelými. Taktiež povzbudila našich prijímateľov sociálnych služieb, aby
navštevovali knižnicu, zúčastňovali sa besied, prednášok. Ponúkla knihy, časopisy rôzneho
žánru a taktiež aj niektoré darovala. Mali sme skutočne príjemný zážitok, za ktorý pekne
ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
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Sv. omša za všetkých zosnulých prijímateľov sociálnych služieb
Dňa 06.04.2019 p. kaplán Bocko odslúžil sv. omšu za zosnulých prijímateľov sociálnych
služieb. Pravidelne každú sobotu slúžia duchovní omšu za zosnulých prijímateľov sociálnych
služieb a pomodlia sa ruženec. Srdečne im ďakujeme.
Stravovacia komisia
Dňa 08.04.2019 sa konala stravovacia komisia za prítomnosti všetkých jej členov. Prijímatelia
sociálnych služieb vyjadrili spokojnosť s podávanou stravou.
Individuálne plánovanie
Dňa 11. apríla 2019 sa konala supervízia v oblasti Individuálneho plánovania. Tohto školenia
sa zúčastnili odborní zamestnanci. Ďakujeme, že aj takýmto spôsobom sa môžeme
zdokonaľovať vo svojej práci.
Veľkonočné trhy v Poprade
Dňa 12.04.2019 sme sa zúčastnili veľkonočných trhov vo Whirlpool Slovakia spol. s.r.o.
Poprad, kde sme mohli ponúknuť na predaj výrobky vyrobené v spolupráci so Základnou
školou Spišská Stará Ves a p. uč. Krišakovou, dobrovoľníčkou p. Halčínovou, p. Papsonovou.
Za krásne veľkonočné výrobky ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.
Výzdoba okien v zariadení ZSS Jasoň
Aj tento krát k nám zavítala p. uč. Zuzana Kostková, ktorá sa pravidelne iniciuje a cez
veľkonočné sviatky nám vyzdobila okná v spoločenskej miestnosti a tak prispela k sviatočnej
atmosfére v zariadení Jasoň. Srdečne jej ďakujeme, že popri svojich povinnostiach si vždy
nájde na nás čas.
Hosť do kresla
Vo veľkom týždni pred Veľkou nocou nás dňa 16.04.2019 navštívil vzácny hosť
redemptorista p. Zamkovský. Prišiel nás duchovne povzbudiť a vysvetlil, čo znamená pre
kresťanov Veľká Noc a čo znamenajú jednotlivé dni veľkonočného trojdnia. Nádej, že aj my
raz vstaneme z mŕtvych. Spoločne s ním, prijímateľmi sociálnych služieb a personálom sme
sa pomodlili desiatok sv. ruženca. Srdečne ďakujeme za návštevu.
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Čaj o druhej
Ako každý rok aj tento sme sa spolu s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou
pracovníčkou stretli na akcii s názvom: „Čaj o druhej“. Pri slávnostne vyzdobenom stole s
príjemnou hudbou sme sa porozprávali o tradícií pitia čaju, o dôvodoch, prečo sa oplatí piť
čaj. Prijímatelia sociálnych služieb sa ochotne zapájali do diskusie, a debatovali aké čaje
poznajú, aké majú radi. Tiež uznali, že netreba to s pitím čaju preháňať.

MÁJ/2019
Biblická hodina
Dňa 07.05.2019 sme sa rozprávali na tému zmŕtvychvstanie a život. Pán dekan vysvetlil
prítomným a porovnal jednotlivé evanjeliové texty, ktoré sa týkajú tejto témy a sú v Evanjeliu
podľa Matúša, Lukáša, Mareka a Jána. Veľkonočné obdobie nám dáva nádej, že aj my raz
vstaneme z mŕtvych. Vyzdvihol skutočnosť, že život človeka je najcennejší dar. Krstom
vstupujeme do spoločenstva Cirkvi. Tiež vysvetlil ako sa pochovávajú ľudia, ktorí si siahli na
život. Právo na náš život má len Pán Boh, On rozhoduje, kde, kedy a ako zomrieme. Človek
má žiť tak, aby bol na smrť pripravený. Treba sa modliť za šťastlivú hodinu našej smrti.
Príjemné sviatočné odpoludnie s poéziou
Poézia rozvíja estetické cítenie človeka, rozvíja vkus, cibrí myslenie a posilňuje pamäť.
Obľúbeným básnikom našich prijímateľov sociálnych služieb je Milan Rúfus. Jeho básne
obsahujú hlboké myšlienky duchovného zamerania. Na začiatku mája sme si v spoločnosti p.
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riaditeľky zarecitovali básne a potešili sme sa, že aj my dokážeme spamäti recitovať básne pri
rôznych príležitostiach, oslavách a pod. Poézia nás spája a tešíme sa na každé stretnutie.
Návšteva priateľov z Čiech a Starej Ľubovne
Sú dni kedy sa každodennosť stáva aj stereotypnou. Avšak v ZSS Jasoň sa všetci usilujeme
o to, aby sme ju našim prijímateľom sociálnych služieb v čo najkrajšej podobe spríjemnili.
A tak sme v jeden májový deň mali na programe veľkú akciu, ktorá pozostávala z vystúpenia
detí z Materskej škôlky pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa excelentne pripravili na túto
akciu. Tiež nám vystúpili p. Kačica st., p. Kačica ml. a Kaňuková Karin s pásmom piesní
a k nim sa pripadli dve prijímateľky sociálnej služby a p. riaditeľka s básňami od Milana
Rúfusa. A aby toho nebolo málo, ZSS Jasoň privítalo medzi prítomnými aj ctených hostí
z Domova pre seniorov Heřmanův Městec z Českej republiky. Bol to výnimočne krásny deň,
ktorý si plnými dúškami vychutnali všetci prítomní. Ďakujeme Vám za to, že aj vďaka Vám
sa to každodenné stáva vzácnym a krásnym.
Módna prehliadka v ZSS Jasoň
Dňa 16.05.2019 sa v Zariadení sociálnych služieb Jasoň uskutočnilo výnimočné podujatie pod
názvom Módna prehliadka prijímateľa sociálnej služby a jeho kľúčového pracovníka. V rámci
poskytovaných sociálnych služieb je nevyhnutné postupovať v zmysle zákona o sociálnych
službách, ktorý prízvukuje ich poskytovanie s dôrazom na individuálny prístup a plánovanie.
Práve tento aspekt sme rozvinuli v trochu kreatívnejšej podobe. Rada by som vyjadrila veľké
uznanie pred každým, kto sa zapojil do tejto akcie, či už prostredníctvom príprav, rozhovormi
s prijímateľmi, zabezpečovaním vhodného oblečenia na danú príležitosť, komunikáciou
s príbuznými, medzi sebou navzájom v rámci kolektívu a pod. Všetka tá predpríprava si
vyžadovala nesmierne úsilie a napokon vyústila do prekrásnej podoby. Akciu perfektne
moderovali Mgr. Andrea Marhefková a Darina Bieľaková. V úvode privítali porotu v zložení
dobrovoľníčok z mesta Spišská Stará Ves, pretože sú to dámy, ktoré sa vždy pekne obliekajú
a ako ženy za vyznajú v móde, ďalej p. kaplána Štefana Bocka, ktorý zasa vie oceniť to
duchovne krásne a veľakrát očiam neviditeľné a napokon aj p. Gricha, ktorý k nám do ZSS
Jasoň prichádza a rozdáva radosť a dobrú náladu všetkým navôkol. Prijímatelia sociálnych
služieb sa predviedli v nádhernom oblečení, v šatách, v kroji a nechýbali im ani doplnky
v podobe motýlika, klobúka, či slnečných okuliarov. Aj prostredníctvom tejto akcie mali
prijímatelia sociálnych služieb nachvíľu možnosť zabudnúť na svoje choroby, či ťažkosti
a predviedli sa v plnej kráse. Porota sa zhodla na tom, že víťazmi boli úplne všetci a ocenením
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pre nich okrem uznania, poďakovania a strávenia pekných chvíľ bude aj spoločná fotokoláž,
ktorá bude zdobiť interiér chodieb ZSS Jasoň. Po vyhodnotení nasledovalo pohostenie
a spoločné rozhovory. Všetkým zúčastneným patrí obrovské a od srdca vyjadrené
poďakovanie.

JÚN/2019
Garden party
... Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom... Aj tieto slová z Knihy Kazateľ
zazneli z úst p. riaditeľky PhDr. Viery Pasterovej, PhD., soc. pracovníčky Mgr. Andrey
Marhefkovej a kolegyni Ivetky Glejdúrovej v úvodnom vstupe pri privítaní všetkých
pozvaných hostí, ktorí sa dňa 06. júna 2019 zúčastnili na akcii s názvom Garden party v ZSS
Jasoň. Pozvanie prijali: Ing. Pavel Slaninka – vedúci Odboru soc. vecí a rodiny PSK, PhDr.
Monika Fuchsová – vedúca oddelenia zariadení a soc. služieb na Odbore soc. vecí a rodiny
PSK, riaditeľky a riaditelia jednotlivých zariadení soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK, poslanci PSK – p. Hudaček a MUDr. Ján Hencel, MSc. V tento deň sme sa spoločne
stretli, aby sme oslávili to, že smieme pracovať v peknom vynovenom prostredí, za čo sme
vďační nášmu zriaďovateľovi PSK. Spolu s pozvanými hosťami a domácou zostavou
v podobe personálu a klientov, sme si vychutnali okrem vynikajúceho guláša od šéf majstra
vo varení p. Dlhého, aj spoločnosť nezameniteľného, skvelého a jedinečného vystúpenia
hercov z Ramagu. Veríme, že tento slnečný deň príjemne strávili všetci prítomní. Želáme im,
aby ich táto práca a poslanie napĺňali natoľko, že ani občasné skúšky, ktoré život prináša, im
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nevzali to podstatné a tou je radosť, spokojnosť a vďačnosť za každý prežitý deň venovaný
službe blížnemu.

Oslava narodenín a menín PSS
Dňa 13.06.2019 naša prijímateľka sociálnej služby oslávila svoje narodeniny. Ostatní
prijímatelia sociálnych služieb jej prišli zablahoželať a zaspievali tiež „Živijo!“ Následne sa
pohostili pripraveným koláčom a zaspievali si ľudové piesne v doprovode harmonikárky.
Taktiež naši prijímatelia sociálnych služieb oslávili meniny Jánov a Ladislava. Nasledovala
gratulácia od všetkých prítomných a pohostenie pri koláči od oslávencov.
Návšteva zariadenia sociálnych služieb Život v Spišských Hanušovciach
Dňa 10.06.2019 sme navštívili Život n.o. v Spišských Hanušovciach. Tu si tunajší prijímatelia
soc. služieb pripravili pre nás program v podobe scénky a následne sme si spoločne zaspievali
ľudové piesne. Potom nasledovala prehliadka priestorov zariadenia a kaplnky a nechýbalo ani
chutné pohostenie. Srdečne ďakujeme za pekne strávené dopoludnie.
Biblická hodina
Dňa 24.06.2019 sa konala Biblická hodina pod vedením p. kaplána Š. Bocka. Témou tejto
hodiny bolo pôsobenie Ducha Svätého v nás. Zapájali sa aj prijímatelia sociálnych služieb
a spoločne diskutovali na zvolenú tému.
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Svätá omša v susednom zariadení sociálnych služieb
Dňa 26.06.2019 sme sa spolu s prijímateľmi sociálnych služieb na ich prianie a personálom
zúčastnili na slávení svätej omše. Po jej skončení nasledoval ďalší program prijímateľov
sociálnych služieb v podobe scénky. Na záver všetkých pohostili chutnými dobrotami.
Srdečne Vám ďakujeme.
Výbor PSS
Dňa 27.06.2019 sa konal Výbor prijímateľov sociálnych služieb, ktorý už tradične zasadá
minimálne raz za štvrťrok, resp. podľa potreby. Hlavným cieľom stretnutia bolo informovať
prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov o zmene Všeobecného
záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja a jeho dopadov na úhrady.
JÚL/2019
Svätá omša za klientov a personál
Dňa 02.07.2019 sme sa ráno zúčastnili na sv. omši v kostole v meste Spišská Stará Ves. Bolo
to príjemné duchovné osvieženie, ktoré sme tak personál ako aj naši prijímatelia sociálnych
služieb potrebovali a neustále potrebujeme. Každý deň si uvedomujeme, ako veľmi
potrebujeme Božie požehnanie tak na výkon kvalitnej práce, ako aj pre život a jeho správne
žitie. Okrem toho, sme sa po sv. omši stretli s obyvateľmi mestečka a tak sme sa mohli aj
vzájomne porozprávať. Srdečne ďakujeme za modlitby.
Hosť do kresla p. Novotná
V ZSS Jasoň máme veľa vzácnych hostí, ktorých si pozývame preto, aby sme s nimi strávili
jednak krásny čas a zároveň, aby sme spoznali to dobré a výnimočné, čím ich obdaril Pán Boh
a čo dokážu v plnosti využívať v prospech iných ľudí. Jednou z výnimočných osobností
Zamaguria je určite aj p. Novotná, ktorá sa venuje ZSS Jasoň a to predovšetkým ako
dobrovoľníčka, ktorej leží blaho tohto zariadenia a ľudí v ňom žijúcich ako aj v ňom
pôsobiacich na srdci. Porozprávala nám o sebe, svojej práci a ľuďoch, ktorých v živote mala
možnosť stretnúť. Zdôrazňovala veľakrát to dobré v každom človeku a to jej príznačným
humorným prístupom a s láskou, ktorú bolo cítiť pri každom vyslovenom slove. Pani
Novotná, srdečne Vám ďakujeme, že ste prišli aj ako hosť do kresla a spríjemnili nám deň
Vašou prítomnosťou a rozhovormi s Vami. Srdečne ďakujeme.
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Nácvik piesní s p. kaplánom
Dňa 03.07.2019 sa prijímatelia sociálnych služieb stretli spolu s personálom a p. kaplánom
Bockom na nácviku náboženských piesní. Toto stretnutie prebieha vždy pokojne a veselo. P.
kaplánovi ďakujeme za trpezlivosť, ktorú vynakladá pri opakovaných cvičeniach piesní.
Biblická hodina
Dňa 09.07.2019 v popoludňajších hodinách sa konala Biblická hodina tento krát pod vedením
p. dekana Garaja. Téma biblickej hodiny: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo.“ Prijímatelia
sociálnych služieb sa ochotne zapájali do tejto duchovnej rozpravy a diskutovali o význame
evanjeliového citátu. Ďakujeme, že popri svojich povinnostiach si nájdete čas strávený s
našimi prijímateľmi sociálnych služieb.
Oslava narodenín
V tomto mesiaci sme oslávili spolu s prijímateľkami sociálnych služieb narodeniny i meniny
v deň ich sviatku. Nechýbali srdečné priania, gratulačné i obľúbené piesne od ostatných
prijímateľov sociálnych služieb či personálu, ale aj chutné koláče či torta od
oslávenkýň. Prijímateľkám sociálnych služieb srdečne blahoželáme a želáme im mnoho
zdravia do ďalších rokov.
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Gréckokatolícka sv. liturgia v ZSS Jasoň
Dňa 11.07.2019 k nám zavítal gréckokatolícky kňaz z obce Osturňa p. Demjanovič. V ZSS
Jasoň sú aj klienti pochádzajúci z tejto malebnej obce. V tento deň sa celý kolektív klientov
ako aj službukonajúceho personálu stretol na svätej liturgii, po ktorej všetci spoločne viedli
pri pripravenom pohostení príjemné rozhovory. Sme veľmi povďační za to, že si na nás d.o
našiel čas a že nám aj svojou kázňou spríjemnil celý deň. Jeho výstižné slová: „Pred každý
svoj problém postav Ježiša“, v nás doznievajú dodnes. Poďakovanie patrí aj p. Ožvoldíkovej,
ktorá pomáhala spolu s našou p. ekonómkou kantorovať a recitovať celú sv. liturgiu. Ešte raz
srdečne ďakujeme.
Letná prechádzka do cukrárne
Naši prijímatelia sociálnych služieb radi obľubujú návštevy cukrárne, pretože tam trávia
rozhovory s blízkymi osobami, svojimi návštevami a priateľmi. Veľmi si pochvaľujú aj
prechádzku s touto návštevou spojenú, čo má pozitívny vplyv aj na ich zdravie. Sme radi, že
sa cítia tak v ZSS Jasoň ako aj v mestečku Spišská Stará Ves ako doma.
Reminiscencia
Dňa 18.07.2019 sme sa stretli spolu s klientmi pri spoločenskej hre zameranej na
reminiscenciu. Metóda reminiscencie pomáha človeku vnímať obdobie staroby ako
rovnocenné v porovnaním s mladšími životnými obdobiami, a tak napomáha adaptovať sa na
zmeny

v tomto

období

života.

Spomínanie

je

podmienkou

ľudského

rozvoja,

teda zmysluplnosti ľudského života v starobe.
Hosť do kresla p. Mačák
Dňa 19. júla 2019 nás navštívil jeden z radov príbuzných našich prijímateľov sociálnych
služieb, ktorý prijal pozvanie a aktívne sa zapojil do akcie známej pod názvom Hosť do
kresla. Síce prakticky nezasadol do kresla, ale k svojej hudobnej aparatúre. Celé poobedie
nám hral a spieval. Pre nás domácich si vybral a pripravil piesne ešte z našich mladých čias
a tak nám pripomenul to krásne obdobie. Piesne spieval po taliansky, španielsky, anglicky,
česky a slovensky. Výborne napodobnil spevákov - p. Gotta, p. Duchoňa ako aj ďalších.
Repertoár mal bohatý a nám sa celý ten čas príjemne počúvali nádherné pesničky. Vie hrať aj
na gitare a sľúbil sa, že k nám príde, keď budeme mať zasa v budúcnosti naplánovanú nejakú
zaujímavú akciu v rámci kultúrneho programu.
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Hosť do kresla p. Devera
Dňa 25. júla 2019 na pozvanie našej p. riaditeľky s nami strávil doobedie riaditeľ okresného
riaditeľstva v Starej Ľubovni plk. JUDr. Ján Devera. Pochádza zo Zamaguria a je na svoj
pôvod patrične hrdý. Boli sme veľmi radi, že zavítal medzi nás starších ľudí. Jeho príhovor
a prednáška bola zameraná na bezpečnostné pokyny pre seniorov a ochranu pred
podvodníkmi a pod. Hovoril nám o zaujímavostiach, skúsenostiach z oblasti jeho práce.
Klienti mali veľa otázok, na ktoré dostávali promptné odpovede. Zanechal nám brožúrky,
v ktorých sú cenné rady ako byť ostražitý a predchádzať rôznym komplikáciám. Slová p.
Deveru boli pre nás obohacujúce. Na záver sme si urobili spoločnú fotografiu a tiež sme
nášmu hosťovi poďakovali za poučné a milé stretnutie.
Cena primátora pre kolektív zamestnancov ZSS Jasoň, SSV
Dňa 28. júla 2019 sme ako kolektív boli prvý krát ocenení a to konkrétne získaním Ceny
primátora mesta Spišská Stará Ves. Je to pre nás veľmi významné ocenenie. Každý, kto
zasvätil svoj život službe druhému a v tomto prípade starším a chorým ľuďom si zaslúži obdiv
a uznanie, pretože značnú časť svojho života a času venuje potrebám tých druhých
v obetavosti, pokore, porozumení, v odpustení a najmä v nekonečnej láske, ktorá sa odráža
v prístupe a v celkovej starostlivosti o tých, ktorí sú na ňu odkázaní. Veľmi si vážime toto
ocenenie, to, že si našu prácu vníma aj okolie. Pre nás je zadosťučinením a zároveň
motiváciou robiť svoju prácu a poslanie ešte lepšie, so šírením dobrého mena nášho
zriaďovateľa ako aj mestečka Spišská Stará Ves, kde sa všetci cítime dobre ako doma.
Z celého srdca ešte raz srdečne ĎAKUJEME!
AUGUST/2019
Hosť do kresla
Dňa 01.08.2019 sme v ZSS Jasoň privítali dobrovoľníčku p. Papsonovú. Prijímateľom
sociálnych služieb porozprávala o svojom detstve, mladosti i ako sa zabývala v Zamagurí.
Následne besedovala spolu s prítomnými na rôzne otázky, ktoré sa jej priebežne pýtali.
Záverom požiadali p. Papsonovú, aby častejšie navštevovala v ZSS Jasoň a priučila ich ručnej
práci.
Oslava narodenín
Dňa 09.08.2019 sme oslavovali narodeniny našej prijímateľky sociálnej služby. Najprv sme
jej srdečne zablahoželali v poradí p. riaditeľka i personál a postupne sa pripojili aj ostatní.
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Zaznelo povestné „Živijó, živijó,“. Následne sme si posedeli pri chutnom koláčiku a kávičke.
Srdečne ešte raz blahoželáme!
Spev piesní
Dňa 15.08.2019 sme sa stretli spolu s p. kaplánom, p. riaditeľkou, sociálnou pracovníčkou a
prijímateľmi sociálnych služieb pri speve náboženských piesní. Začali sme hlasovou
rozcvičkou, nazreli sme do hudobnej teórie a opakovali sme si piesne. Ďakujeme p. kaplánovi,
že popri svojich povinnostiach si nájde čas, ktorý venuje nám a nácviku piesní. Pán Boh
zaplať!

34

Biblická hodina
V auguste sme mali tradične ako to máme vo zvyku každý mesiac ďalšiu biblickú hodinu,
ktorú viedol p. kaplán Bocko. Témou stretnutia bolo vysvetlenie, čo je to okultizmus. Uviedol
nám praktické príklady zo života. Kresťan, ktorý verí v Boha sa spolieha a utieka pod Božiu
ochranu. Treba venovať pozornosť tomu, čo nás obklopuje a tiež pri kúpe vecí zvažovať, či je
to správne a v súlade s kresťanským učením. Po poučení nasledovala voľná debata, kde bol
priestor pre otázky.
SEPTEMBER/2019
Krídla túžby 2019
Dňa 04.09.2019 sme sa zúčastnili akcie s názvom: „Krídla túžby 2019“ v krásnom prostredí
areálu ZSS v Sabinove. Počasie nám prialo, atmosféra bola výborná. Vystúpili prijímatelia
sociálnych služieb z rôznych zariadení PSK so svojimi zamestnancami. Program bol naplnený
piesňami, básňami, scénkami, tancami. Organizátori sa postarali o bohaté občerstvenie. Aj
tohto roku sa nikto nedal zahanbiť. Klienti ukázali svoju odvahu, vôľu a chuť bojovať. Veď
nie je dôležité vyhrávať, ale zúčastniť sa.
Meniny PSS
Dňa 12.09.2019 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a personálom zablahoželali
klientkam, ktoré v tento deň oslávili meno Mária. Spoločne sme im zaspievali a popriali
všetko len to najlepšie do ďalších dní.
Spev piesní
Dňa 12.09.2019 sme sa opäť stretli s prijímateľmi sociálnych služieb, p. kaplánom pri nácviku
piesní. Začali sme krátkou modlitbou, hlasovou rozcvičkou a nasledovalo cvičenie
jednotlivých veršov piesní. Srdečne ďakujeme.
Odpustová svätá omša
Keďže kaplnka umiestnená v areáli ZSS Jasoň je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii pri
tejto príležitosti sa konala odpustová sv. omša dňa 16.09.2019. Sv. omšu celebrovali p.
dekan Garaj, p. kaplán Bocko, kňaz p. Demjanovič. Srdečne sme privítali každého, kto mal
záujem prísť do ZSS Jasoň. V kázni nás kňaz poučil, že je potrebné byť blízko druhého
človeka, byť vnímavý na pomoc druhému či len slovom, radou, tak ako Panna Mária stála
vždy pri Ježišovi. Po sv. omši nasledovalo slávnostné posedenie z príležitosti prijatia
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manželstva našej p. riaditeľky. Nasledoval program, do ktorého sa zapojili prijímatelia
sociálnych služieb, personál pod vedením hudobného doprovodu p. Krišandovej a p. kaplána
Bocka. Nechýbal svadobný pochod, úryvok z evanjelia – Hymnus o láske, krásne piesne,
blahoželania manželskému páru a odovzdanie daru a kvetín. Po skončení programu nechýbalo
výborné slávnostné pohostenie. Zo srdca ďakujeme p. riaditeľke ako aj všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave tejto akcie.

Biblická hodina
Dňa 19.09.2019 sme sa stretli na Biblickej hodine v popoludňajších hodinách, ktorú viedol p.
dekan Garaj. Hlavnou témou bol výňatok z evanjelia od sv. Pavla, aká má byť Cirkev,
materiálne veci či celibát kňazov. Pán dekan vysvetľoval vývoj cirkvi v priebehu 2000 rokov.
Nasledoval spoločný dialóg, kde sa aktívne zapájali prijímatelia sociálnych služieb. Srdečne
ďakujeme.
Stravovacia komisia
Dňa 20.09.2019 popoludní sme zasadli, aby sme sa ako členovia stravovacej komisie vyjadrili
k strave, aj k jej príprave a k ostatným náležitostiam, ktoré s ňou súvisia. Všetci prítomní
poďakovali kuchárkam za chutné jedlá, tiež podali návrhy na zlepšenie a spoločne aktívnym
prístupom prispeli k dôstojnému priebehu celého stretnutia.
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Hosť do kresla
Dňa 26.09.2019 v dopoludňajších hodinách zasadla do Kresla pre hosťa naša stála
dobrovoľníčka p. Navojská, aby sa novým prijímateľom sociálnych služieb predstavila a
porozprávala nám o sebe a svojom živote. Venuje sa ručným prácam, háčkuje anjelikov,
prestierania a pod. Upiekla nám chutný koláč. Je to veľmi príjemná, milá a srdečná pani. Jej
lásku, nežnosť i dobrotu je cítiť v každom vyrieknutom slove. Napriek svojim životným
skúškam je veľkým povzbudením pre nás obyvateľov aj zamestnancov ZSS Jasoň. Ešte raz
srdečne ĎAKUJEME za čas, ktorý nám venovala ako hosť, aj za čas, ktorý nám venuje
svojimi návštevami v ZSS Jasoň počas rôznych akcií!
OKTÓBER/2019
Blahoželanie k meninám
Október je mesiac, ktorý patrí úcte starším a zároveň je to mesiac, v ktorom sme blahoželali
tak prijímateľom sociálnych služieb, jednej zamestnankyni a p. riaditeľke k meninám. A že
tieto oslavy boli veľkolepé, to sa nedá poprieť. Začali sme v piatok 04.10.2019 blahoželaním
všetkým Vierkam. Pani riaditeľka nás v ten deň pohostila chutnými koláčmi. Na ďalší deň
sme mali chutné dobroty v podobe sladkej torty od ďalšej oslávenkyne a tak sme pokračovali
až do pondelka, kedy sme si opäť pochutili na výbornom zákusku. Oslávenkyniam želáme
všetko len to najlepšie!
Vystúpenie žiakov ZŠ - družinári
Dňa 15.10.2019 v rámci mesiaca úcty k starším navštívili prijímateľov sociálnych služieb
družinári so svojou pani učiteľkou. Mali pripravený pestrý kultúrny program. Zarecitovali
nám básničky a zaspievali pekné zamagurské pesničky. Vďaka im, za to, že nezabúdajú na
piesne v goralskom nárečí. Z vlastnej tvorby nám venovali pestrofarebné papierové kvety
s pozdravom. Detičky boli odmenené sladkosťami.
Nácvik piesní s p. kaplánom
V priebehu mesiaca október k nám zavítal p. kaplán, vďaka ktorému si udržiavame lásku
k hudbe, spevu a vôbec cítime sa pri tejto aktivite nácviku piesni veselo a príjemne. Vzájomne
sa veľa nasmejeme, porozprávame a zasa takto skvelo povzbudení sa tešíme na ďalšie naše
spevácke stretnutia.
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Krídla túžby v DJZ
Dňa 24.10.2019 sa uskutočnilo podujatie s názvom Krídla túžby 2019 v Divadle Jonáša
Záborského v Prešove pod záštitou predsedu PSK p. Milana Majerského. V divadle vystúpili
so svojim programom spoločne tí klienti a personál, ktorí postúpili spomedzi dvoch
regionálnych kôl konaných v tomto roku v Tovarnom a v Sabinove. Toto podujatie je
prehliadkou tvorivosti klientov zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho
kraja, ktorá je spojená s odovzdávaním cien víťazom lokálnych Koncertov bez bariér a ceny
Krídla túžby, ktorú odovzdá predseda PSK. Ocenení boli tí najskúsenejší, najšikovnejší a tí,
ktorých komisia vybrala z radov poskytovateľa sociálnych služieb, prijímateľa sociálnej
služby a zamestnanca. Všetkým tohtoročným víťazom srdečne blahoželáme!
Október – mesiac úcty k starším
Ani mesto Spišská Stará Ves nezabúda na svojich obyvateľov pri príležitosti októbra mesiaca
úcty k starším. Pri tejto príležitosti boli dňa 24.10.2019 pozvaní starší občania na spoločné
posedenie s pripravenými dobrotami a programom. Zo ZSS Jasoň sa tejto milej akcie
zúčastnila jedna prijímateľka sociálnej služby, hoci pozvanie dostali viacerí, no kvôli
zdravotnému stavu sa nemohli osobne zúčastniť tejto akcie. V každom prípade patrí veľké
a srdečné poďakovanie mestu Spišská Stará Ves, p. primátorovi a p. poslancom, ako aj
všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na príprave tohto stretnutia. Za všetkých pozvaných aj
účastníkov úprimne ďakujeme.
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NOVEMBER/2019
Vystúpenie deti z Popradu
Dňa 06.11.2019 nás navštívila skupinka mladých i starších ľudí so svojimi deťmi. Mládež
navštevujúca základnú umeleckú školu nám zahrala krásne skladby a dôstojný p. farár nám
zaspieval prekrásny duet. Zážitok bol silne emotívny. Po vystúpení sme sa porozprávali i
posedeli si pri malom pohostení. Darčekom v podobe ručne vyrobených anjelikov milo
potešili našich prijímateľov sociálnych služieb. Srdečne ďakujeme za návštevu nášho
zariadenia.
Deň PSK
Dňa 12. novembra 2019 sa v našom ZSS Jasoň konal Deň Prešovského samosprávneho kraja
a v tejto súvislosti aj zároveň deň otvorených dverí. Sociálna pracovníčka spolu s tímom
zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb pripravili zaujímavý program, ktorí sa
všetkým pozvaným aj domácim veľmi páčil. Táto akcia začala o 10:00 hod. v spoločenskej
miestnosti, kde nás privítala pani riaditeľka a predstavila nám program. Po týchto pre nás
cenných informáciách privítala medzi nami aj hostí a to p. Galčíka (bol pozvaný ako hosť do
kresla a bol priamym účastníkom akcie spojenej s touto revolúciou v Prahe), dobrovoľníčky
a žiakov v doprovode s ich p. učiteľkou. Téma medzigeneračnej diskusie sa niesla v duchu 30.
výročia Nežnej revolúcie, známej tiež ako zamatovej revolúcie, kedy mládež a umelci vyšli
do ulíc mesta Bratislavy a na námestí SNP vyjadrovali nesúhlas s aktuálnou situáciou
a dianím v štáte. Žiaci kládli počas celého stretnutia otázky. Po debate, ktorá sa niesla
historickým prierezom daných udalostí a popisom skúsenosti, žiaľ veľakrát negatívnymi, ešte
z obdobia pred rokom 1989, o ktoré sa s nami podelili tí, ktorí to vo svojom živote priamo
zažili. Boli to veľmi dojemné príbehy. Následne nás navštívila p. Dlhá, pracovníčka mestskej
knižnice, ktorá nám priniesla aj na ukážku najnovšie knihy s fotografiami o priebehu tejto
revolúcie. A tak sme sa spoločne zamysleli nad tým, čo nám táto revolúcia priniesla: Možnosť
slobodne voliť, slobodne vyjadrovať svoj názor, slobodne vyznávať vieru, otvorili sa hranice.
V poobedňajších hodinách sme sa spoločne opäť zišli, aby sme sa pomodlili sv. ruženec za
predstaviteľov PSK, vedúcich, zamestnancov a všetkých prijímateľov sociálnych služieb
žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb PSK. Radostný ruženec sme venovali na úmysel
Božieho požehnania, zdravia a zároveň aj poďakovania za starostlivosť o starších, chorých
a často krát opustených klientov. Nech Vám Pán Boh odplatí.
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Výroba Vianočných ozdôb na trhy
Dňa 14.11.2019 sme spolu s dobrovoľníčkou p. Halčinovou, prijímateľmi sociálnych služieb
a opatrovateľkou p. Bieľakovou pripravovali vianočné, ručne vyrobené prírodné ozdoby,
ktoré budú prezentované na miestnych vianočných trhoch v Spišskej Starej Vsi.

Poďme spolu do kina
Dňa 19.11.2019 sme sa opäť stretli spolu s našimi prijímateľmi sociálnych služieb tento krát
pri premietaní filmu pod názvom: „Ako Pán Boh dá“. Bol to komediálny film o lekárovi
ateistovi, ktorému, keď syn oznámi, že sa chce stať kňazom, podniká kroky k tomu, aby sa
ním nestal. Hoci sa všemožne snaží, napokon on sám zmení svoj život a obráti sa k Bohu.
Bolo to vtipné, ale aj poučne strávené dopoludnie.
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Biblická hodina
Dňa 20. novembra sa uskutočnila v ZSS Jasoň biblická hodina pod vedením v.d. dekana Pavla
Garaja, ktorý nám prečítal čítanie zo sv. Evanjelia na sviatok Krista Kráľa. Po prečítaní sme
rozoberali myšlienky z Evanjelia ako to ponímame my: zborenie chrámu, bolestné utrpenie na
kríži, kráľ neba i zeme. Po rozbore nasledovala voľná diskusia. Následne sme sa po spoločnej
modlitbe rozišli duchovne bohatší.
Oslava okrúhlych narodenín
Dňa 22.11.2019 sme si pripomenuli okrúhle narodeniny nášho prijímateľa sociálnych služieb
p. Ladislava. Pri tejto životnej príležitosti sme mu čo najsrdečnejšie zablahoželali spolu so
sociálnou pracovníčkou, personálom i prijímateľmi sociálnych služieb. Zaspievali sme
tradičné „Živijó, živijó“ i obľúbené piesne oslávenca. Potom nasledovalo posedenie pri
výbornom koláči.
Spoločné posedenie pri príležitosti osláv narodenín PSS
Koncom novembra si vypočuli všetci novembroví oslávenci krásne „Živijó“ na počesť osláv
ich narodenín. Potom si spoločne v kruhu všetkých prijímateľov sociálnych služieb ako aj
personálu pochutnali na vynikajúcom koláči. Celé posedenie sa nieslo v duchu pohodovej,
slávnostnej a príjemnej atmosféry. Všetkým oslávencom ešte raz zo srdca úprimne
blahoželáme!
DECEMBER/2019
Stravovacia komisia
Dňa 03.12.2019 sa uskutočnila posledná stravovacia komisia v roku 2019, na ktorej klienti
predkladali svoje návrhy na zlepšenia a vyjadrovali spokojnosť k strave. Tešíme sa opätovne
na ďalšie produktívne stretnutia v roku 2020.
Biblická hodina
Dňa 04.12.2019 sa konala Biblická hodina pod vedením p. kaplána Bocka. Témou tohto
stretnutia bolo heslo Svetlo a tma. Prijímatelia sociálnych služieb sa zapájali spolu s
dobrovoľníčkami do rozpravy o tom, čoho sa viac bojíme a čo prináša svetlo do duše človeka.
Taktiež sa rozoberali ukážky o svetle z Evanjelia.
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Výzdoba okien v spoločenskej miestnosti
Dňa 05.12.2019 k nám opäť zavítala p. Kostková - učiteľka Materskej školy v Spišskej Starej
Vsi a vyzdobila okná nášho ZSS Jasoň krásnymi vianočnými anjelikmi. Za ochotu jej srdečne
ďakujeme.
Posedenie pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša
Dňa 06.12.2019 v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo očakávané mikulášske posedenie.
Prijímatelia sociálnych služieb sa ochotne zapojili do programu a prečítali životopis sv.
Mikuláša a zarecitovali krásne básne a taktiež si zaspomínali na sviatok sv. Mikuláša z ich
detstva. Záverom p. riaditeľka spoločne so sociálnou pracovníčkou rozdali balíčky všetkým
prijímateľom sociálnych služieb.
Spoločné predvianočné posedenie a tombola
Prijímatelia sociálnych služieb spolu s personálom pripravili ku koncu kalendárneho roka
posedenie s pohostením, milým a vtipným programom, ktorý všetkých pobavil. Pozvanie
prijali p. dekan Garaj, p. kaplán Bocko a dobrovoľníčky. Aj takýmto spôsobom sa prijímatelia
sociálnych služieb chceli poďakovať za dobrú spoluprácu počas celého roka.

Vianočné pásmo
Dňa 12.12.2019 nás navštívila p. Frankovská spolu s deťmi v popoludňajších hodinách.
Zaspievali vianočné piesne, taktiež zarecitovali krásne básne. Prijímatelia sociálnych služieb
si zaspievali a rozlúčili sa piesňou „Tichá noc“. Odmenou im bola sladká pozornosť.
Ďakujeme.
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Výbor PSS
Dňa 18.12.2019 sa konal posledný Výbor PSS v tomto kalendárnom roku. Členovia
komisie zhodnotili rok 2019 a zároveň podali návrhy na ocenenie prijímateľov sociálnych
služieb.
Odovzdávanie darčekov – koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok
Dňa 17.12.2019 nás navštívili „krabičkárky“ a kontaktné osoby zo Spišskej Belej cez
celoslovenský projekt pod názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok“. Celý
program dopĺňal ľudovými i vianočnými piesňami harmonikár, ktorý spríjemnil našim
klientom predvianočný čas.
Výzdoba vianočného stromčeka
Dňa 19.12.2019 sme spolu s prijímateľmi sociálnych služieb dekorovali vianočný stromček v
spoločenskej miestnosti. Prijímatelia sa ochotne zapájali a každý z nich si radostne zavesil
vianočnú guľu. Potom sme ho spoločne rozsvietili. V tej chvíli bolo cítiť, že sa blíži vianočný
čas.

Dary z projektu Nadácie Orange – Darujte Vianoce
Dňa 20.12.2019 sme s radosťou odovzdali našim prijímateľom sociálnych služieb dar v
podobe teplých papúč pre každého z nich. Darčekom sa nesmierne tešili, pretože sú pre nich
tak krásne ako aj užitočné. Tento projekt sa uskutočnil v rámci grantového programu Darujte
Vianoce Nadácie Orange.
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2.7 Spolupráca s dobrovoľníčkami

Spolupráca s dobrovoľníčkami z mesta Spišská Stará Ves je na vynikajúcej úrovni.
V praxi sa to preukazuje cez konkrétne skutky pomoci v podobe doprovodov na vyšetrenia
prijímateľov

sociálnych

služieb,

aktívnou

účasťou

na

jednotlivých

podujatiach

organizovaných v ZSS Jasoň, ako aj prijatím pozvania do kresla pre hosťa. Venujú značnú
časť svojho voľného času prijímateľom sociálnych služieb, vyjadrujú svoje názory na
zlepšenia a možnosti ako k tomu dospieť, čo si nesmierne vážime.

2.8 Vyhodnotenie sťažnosti na poskytované sociálne služby

V ZSS Jasoň sa pri pravidelných denných stretnutiach so zamestnancami, ale aj
s riaditeľkou osobne – rozhovorom zisťuje spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb
s poskytovanými službami. V priebehu roka 2019 prijímatelia sociálnych služieb vyjadrovali
svoj názor, podnety na zlepšenie pri rozhovoroch s riaditeľkou. Prijímatelia sociálnych
služieb sa môžu vyjadriť k celkovému dianiu v ZSS Jasoň aj prostredníctvom volených
zástupcov vo Výbore prijímateľov sociálnych služieb, ktorý v roku 2019 zasadal v týchto
termínoch:


29.03.2019



27.06.2019



25.09.2019



18.12.2019

Vo vestibule na nástenke pri schránke na podnety, návrhy a sťažnosti sa nachádza
postup podávania podnetov, sťažností a pochvál v piktogramovej podobe. ZSS Jasoň má
komisiu, ktorá rieši podnety a sťažnosti. Raz mesačne sa za prítomnosti členov komisie otvára
a kontroluje schránka na podnety a sťažnosti, ktorá je umiestnená vo vestibule ZSS Jasoň. Ak
sú tam sťažnosti postupuje sa v zmysle internej smernice R_15. Kontrola schránky je
zaznamenaná aj v písomnej podobe. Výsledky z kontroly sú prezentované na pracovnej
porade a tiež na Výbore prijímateľov sociálnych služieb. O výsledkoch kontrol je
informovaná aj verejnosť prostredníctvom prezentácie záverov na nástenke vo vestibule.
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V roku 2019 evidujeme spolu:
1. Podnety - 0
2. Sťažnosti - 0
3. Pochvaly, poďakovanie - 4

Obsah evidovaných sa týka:
1)
Dátum: 30.01.2019
Stručný obsah: Poďakovanie vedeniu a celému personálu za kuchynku na poschodí, aj za
privítanie novej klientky.
Zdroj: PSS – p. Krišandová
2)
Dátum: 15.07.2019
Stručný obsah: Poďakovanie p. kuchárke na zástupe p. Márii Krempaskej.
Zdroj: všetci prijímatelia sociálnych služieb
3)
Dátum: 27.08.2019
Stručný obsah: Poďakovanie dobrovoľníčkam z mesta Spišská Stará Ves.
Zdroj: prijímateľka sociálnej služby
4)
Dátum: 26.09.2019
Stručný obsah: Poďakovanie Janke Kuchtovej.
Zdroj: všetci prijímatelia sociálnych služieb
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3. PREHĽAD PLNENIA ZDRAVOTNEJ A OŠETROVATEĽSKEJ

STAROSTLIVOSTI

Zdravotnícke služby v rozsahu lekárskej služby sú prijímateľom sociálnych služieb
poskytované prostredníctvom ich zmluvných lekárov, podľa ich individuálneho výberu. Je
zabezpečená spolupráca s lekárom špecialistom v odbore psychiatria, ktorý aj osobne
navštevuje ZSS Jasoň. Podľa potreby ZSS Jasoň prostredníctvom sestry zabezpečí lekárske
vyšetrenie s lekármi špecialistami. Pokiaľ zdravotný stav nedovoľuje prijímateľovi sociálnej
služby osobne navštíviť všeobecného lekára, sestra v ZSS Jasoň upovedomí lekára
o zmenenom zdravotnom stave, ktorý určí postup ďalšej liečby a lekár prichádza osobne do
ZSS Jasoň.
3.1 Zdravotná starostlivosť
Zdravotná starostlivosť je dlhodobo na vysokej úrovni, čo vyplýva z aktívneho plnenia
náplne práce a poslania sestry v ZSS Jasoň, ktorá je v ZSS Jasoň od pondelka do piatku
a spolupracuje s týmito lekármi:
 všeobecní lekári pre dospelých MUDr. Pavel Puobiš a MUDr. Barbara
Rušinová – prichádzajú osobne do ZSS Jasoň alebo k nim prichádzajú
osobne prijímatelia sociálnych služieb,
 gynekológ: MUDr. Ján Janík – podľa potreby,
 stomatológovia: MUDr. Magdaléna Puobišová, MDDr. Anton Mačutek
– podľa potreby,
 chirurgička 1x týždenne (streda) a podľa potreby: MUDr. Eva Hritzová
 internisti: 1x týždenne (streda) a podľa potreby: MUDr. Peter Bárta,
MUDr. Martina Ostricová
 psychiater: 1x

mesačne priamo

v ZSS

Jasoň:

MUDr. Mária

Vnenčáková
 ďalšia odborná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v zdravotníckych
zariadeniach v Kežmarku, Starej Ľubovni, Poprade podľa odporúčania
a potrieb zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby;


spokojnosť so zdravotnou starostlivosťou vyjadrili prijímatelia sociálnych služieb aj
v dotazníku spokojnosti,
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pre zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb sa využíva aj spolupráca
s odborníkmi v oblasti medicíny a to prostredníctvom prednášok, ktoré sa realizujú
priamo v ZSS Jasoň,



prijímatelia sociálnych služieb majú k dispozícii externe aj fyzioterapeuta, ktorý po
dohode s konkrétnym prijímateľom sociálnej služby a jeho príbuznými prichádza
priamo do ZSS Jasoň (nadštandardná služba – priama platba prijímateľom sociálnej
služby),



prijímatelia sociálnych služieb majú k dispozícii aj masérku, ak prejavia o túto
nadštandardnú službu záujem (priama platba prijímateľom sociálnej služby, prichádza
priamo do ZSS Jasoň, kde má vytvorené podmienky pre výkon svojej práce).
3.2 Ošetrovateľská starostlivosť
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti cez

výkony hradené z verejného zdravotného poistenia sú zabezpečované prostredníctvom ADOS
– podľa potreby.
Cieľom poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti je:


udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie prijímateľov
soc. služieb v súlade so sociálnym prostredím,



poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na čo najrýchlejšie
získanie nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby,



zachovávať, udržať optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu života,



zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojné umieranie,



poskytovať aktívnu a individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť metódou
ošetrovateľského procesu,



poskytovať ošetrovateľskú rehabilitáciu,



podporovať záujem a aktívnu spoluprácu príbuzných s ošetrujúcim
personálom pri starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb,



monitorovať a uspokojovať bio - psycho - sociálne – duchovné potreby
prijímateľa sociálnej služby súvisiace so zmenou zdravotného stavu.
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4. PREHĽAD A PLNENIE PERSONÁLNYCH ŠTANDARDOV
4.1 Organizačná štruktúra ZSS Jasoň

Počet zamestnancov podľa schválenej organizačnej štruktúry je 14 osôb. Organizačne sa
ZSS Jasoň člení na dva úseky: Úsek sociálnej práce a opatrovateľskej starostlivosti a Úsek
ekonomiky a vnútornej prevádzky. Počet zamestnancov sa dlhodobo nezmenil. V priebehu
roku 2019 došlo na personálnej úrovni k nasledujúcim zmenám:
 od 01.10.2019 doteraz – nástup novej zdravotnej sestry namiesto osoby, ktorá na
vlastné požiadanie ukončila pracovný pomer.

SÚČASNÝ POČET ZAMESTNANCOV
Z TOHO
CELKOVÝ

PRACOVNÉ ZARADENIE

POČET
ZAMESTNANCOV

Riaditeľ
Úsek

Sociálny pracovník

sociálnej práce Sestra v ZSS
a opatrovateľskej
Opatrovateľka
starostlivosti

Úsek

ODBORNÍ
PRACOVNÍCI

1

1

1

1

1

1

5

5

OSTATNÍ
PRACOVNÍCI

Ekonómka

1

1

Hospodárka - skladníčka

1

1

Kuchárka

2

2

Kurič – údržbár – vodič

1

1

Pracovníčka v práčovni

1

1

ekonomiky
a vnútornej
prevádzky

Spolu:

14
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8

6

4.2 Personálna štruktúra ZSS Jasoň
Počet
prepočítaný na
celý úväzok

Počet osôb

Z toho mužov

Z toho žien

Počet interných zamestnancov
Počet externých zamestnancov
Počet stálych dobrovoľníkov

14
0
5

1
0
0

13
0
5

Počet odborných interných
zamestnancov
Sociálni pracovníci
Zdravotnícki pracovníci
Nižší zdravotnícki
a opatrovateľský personál
Pedagogickí pracovníci
Iní odborní pracovníci
Počet administratívnych
pracovníkov
Počet prevádzkových
zamestnancov
Počet vedúcich pracovníkov

8

0

8

1
1
5

0
0
0

1
1
5

0
1
0

0
0
0

0
1
0

5

1

4

1

0

1

Počet zamestnancov
v dôchodkovom veku
Počet zamestnancov
zvyšujúcich si kvalifikáciu

0

0

0

0

0

0

Počet zamestnancov na úsekoch
riaditeľ

7%
57%

36%

úsek ekonomiky a
vnútornej prevádzky

úsek soc. práce a
opatrovateľskej
starostlivosti

Počet mužov a žien
mužov

1

žien

13
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Počet mužov a žien
7%

mužov

žien

93%

Dosiahnutá vzdelanostná úroveň zamestnancov:







základné vzdelanie:
stredné odborné vzdelanie (SOU):
úplné stredné odborné vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň:
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň:
vysokoškolské vzdelanie III. stupeň:

0
4
6
1
2
1

ZSS Jasoň pre zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb uzatvorilo s
ÚPSVaR Kežmarok Dohodu č. 18/46/52A/112 zo dňa 22.10.2018, Dohodu č. 19/46/52A/78
zo dňa 23.05.2019 a Dohodu č. 19/46/52A/86 zabezpečení podmienok vykonávania
aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú
činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe. Dobrovoľnícku službu v období od
02.11.2018 do 30.04.2019 vykonávali tri osoby, vďaka ktorým sa viditeľne podporil štandard
poskytovaných služieb v ZSS Jasoň. Dobrovoľnícku službu v období od 01.06.2019 do
30.11.2019 vykonávali dve osoby. Dobrovoľnícku službu v období od 01.07.2019 do
31.12.2019 vykonávali ďalšie dve osoby.
O ZSS Jasoň ako o školiace pracovisko pre výkon odbornej praxe prejavili záujem aj
účastníčky odbornej praxe v odbore opatrovateľka.

4.3 Vývoj priemerného platu zamestnancov
Tarifný plat zamestnancov sa od 01.01.2019 zvýšil o 10 %. Priemerný evidenčný
počet zamestnancov prepočítaný k 31.12.2019 bol 14,25. Mzdové prostriedky boli čerpané vo
výške 144 148,24 €, z toho tarifné platy činili 109 837,27 €, osobný príplatok 7 042,81 €,
ostatné príplatky - riadiaci, nočný, príplatok za sobotu, nedeľu a sviatky 18 143,16 €. Odmeny
boli vo výške 9 125,- €.
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4.4 Vzdelávanie zamestnancov

TÉMA
VZDELÁVANIA

TERMÍN

OBJEM
HODÍN

Odmeňovanie
zamestnancov
Prešov
Monitoring
organizácie
Spišská Stará Ves

22.01.2019

5 hod.

vzdelávací
seminár

ekonómka

externe

14.02.2019
–
15.02.2019

12 hod.

monitoring

externe

Sebahodnotenie
organizácie
v rámci kvality
poskytovaných
sociálnych služieb
Spišská Stará Ves
Verejné
obstarávanie
Poprad
Aktuálne práva
a povinnosti pri
správe
registratúry
Košice
Ako sa zmenili
pravidlá pri
zákazke s nízkou
hodnotou
Košice
Paliatívna
starostlivosť
Tovarné

25.02.2019

8 hod.

skupinová
supervízia

službukonajúci
personál –
opatrovateľky
riaditeľka
sestra
sociálna
pracovníčka
opatrovateľka
riaditeľka
sestra
sociálna
pracovníčka

05.03.2019

5 hod.

odborný seminár

riaditeľka
ekonómka

externe

15.03.2019

6 hod.

odborný seminár

hospodárkaskladníčkaúčtovníčka

externe

18.03.2019

6 hod.

vzdelávací
seminár

ekonómka
sociálna
pracovníčka

externe

02.04.2019

6 hod.

workshop

externe

Individuálne
plánovanie
Spišská Stará Ves
Odmeňovanie
zamestnancov
Prešov
Manažér kvality
Prešov

10.04.2019

6 hod.

vzdelávací
seminár

30.05.2019

5 hod.

vzdelávací
seminár

sociálna
pracovníčka
opatrovateľka
riaditeľka
sociálna
pracovníčka
opatrovateľka
riaditeľka
ekonómka

kurz

riaditeľka

externe

vzdelávací
seminár

riaditeľka

externe

vzdelávací
seminár

sociálna
pracovníčka

externe

Poznatky
z monitoringov
v ZSS
Nový Smokovec
Aktivizácia
seniorov

TYP
ZAMESTNANEC
SPÔSOB
VZDELÁVANIA
VZDELÁVANIA

18.09.201910
25.11.2019 vzdelávacích
cyklov
23.09.2019
8 hod.

24.06.2019

6 hod.
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externe

externe

externe

opatrovateľka

Poprad
ISPIN novinky
Prešov
Zneužívanie
a násilie na
starších
Poprad
Novela zákona
o sociálnych
službách od
01.01.2020
Poprad
Účtovná závierka
Prešov
HACCP
Stará Ľubovňa

01.10.2019

5 hod.

03.10.2019

6 hod.

08.11.2019

5 hod.

15.11.2019
20.11.2019

Používanie
defibrilátora
Prešov
Opatrovateľské
štandardy
Spišská Stará Ves

22.11.2019

vzdelávací
seminár
workshop

ekonómka

externe

opatrovateľka - 2

externe

vzdelávací
seminár

riaditeľka
sociálna
pracovníčka

externe

5 hod.

odborný seminár

externe

3 hod.

vzdelávací
seminár

ekonómka
riaditeľka
hospodárkaskladníčkaúčtovníčka
kuchárka - 2
sestra

sestra
sociálna
pracovníčka
opatrovateľky -5
riaditeľka

externe

odborná
prednáška

2 hod.
19.12.2019

3 hod.

vzdelávací
seminár

externe

externe

4.5 Supervízia


Supervízia v ZSS Jasoň má pravidelný priebeh. K dispozícii je vypracovaný
komplexný plán supervízie, na ktorú ZSS Jasoň využíva služby supervízora
z Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov na Slovensku, ktorý ma na to
oprávnenie v súlade s platnou právnou legislatívou.



V priebehu roka 2019 sa realizovala pod vedením PhDr. Judity Varcholovej
v spolupráci s PhDr. Miroslavom Cangárom, PhD. a to v týchto termínoch:
 14.-15.02.2019
 25.02.2019



Hlavné tematické oblasti:
 Štandardizácia sociálnych služieb – implementácia štandardov do praxe
 Zvyšovanie kvality kultúry organizácie – supervízia zariadenia so
zameraním na podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb
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V ZSS Jasoň sa supervízia týka riaditeľky ZSS Jasoň, odborných pracovníkov a tiež
ostatných zamestnancov. Poznatky supervizných stretnutí sú používané len v prospech
zvýšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb.



Závery zo stretnutia sa aplikovali v praxi a sú zaznamenané aj v písomnej podobe.
4.6 Starostlivosť o zamestnancov – sociálny fond, odmeny a výročie
Tvorba a použitie sociálneho fondu sa riadi zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom

fonde. Počiatočný stav fondu v roku 2019 bol 448,93 €. Príjmy SF za rok 2019 boli vo výške
1 345,27 €. Povinný prídel do fondu je tvorený vo výške 1,05 % z úhrnu platov zúčtovaných
zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. Sociálny fond v roku 2019 bol
čerpaný na príspevok na dopravu zamestnancov vo výške 261,29 €. Zakúpenie vianočných
balíčkov pre personál vo výške 385,70 €. Zostatok fondu k 31.12.2019 bol 1 147,21 €.
Celkový stav sociálneho fondu po odpočítaní aj príspevku na stravu zamestnancov 535,14 € je
vo výške 612,07 €.
Odmeny v roku 2019 boli vyplatené v mesiaci júl v sume 2 000,- € a v mesiaci
november v sume 7 125,- €.
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5. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE POSKYTOVANIA
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
5.1 Prehľad výdavkov podľa zdrojov

Čerpanie bežných výdavkov položkovite bolo nasledovné:
610 – Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný k 31.12.2019 bol 14,25.
Mzdové prostriedky boli čerpané vo výške 144 148,24 €, z toho tarifné platy činili 109 837,27
€, osobný príplatok 7 042,81 €, ostatné príplatky - riadiaci, nočný, príplatok za sobotu, nedeľu
a sviatky 18 143,16 €, odmeny 9 125,- €.
Od 01.01.2019 došlo k navýšeniu tarifného platu o 10 %.
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Poistné do zdravotnej, sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových
poisťovní bol uhradený vo výške 53 069,45 €. Príspevok zamestnávateľa na doplnkové
dôchodkové poistenie 1 863,12 €. Zamestnanci majú uzatvorené doplnkové dôchodkové
poistenie v poisťovni AXA.
630 – Tovary a služby:
631 - Cestovné náhrady
Cestovné náhrady boli čerpané vo výške 217,30 €, išlo o tuzemské pracovné cesty
zamestnancov, ktorí absolvovali školenia, odborné semináre a konferencie.
632 – Energie, voda a komunikácie
Na el. energie sa čerpalo 2 667,05 €. Úhrady elektrickej energie sú realizované na základe
skutočnej spotreby. Úhrady plynu sú vykonávané na základe splátkového kalendára. Za
obdobie od 01.01.2019 – 31.12.2019 za plyn sa čerpalo 5 296,- €. Vodné a stočné od
06.09.2019 do 03.12.2019 bolo 2 040,01 €.
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Telefónne a poštové poplatky boli vo výške 2 422,10 €, z toho poplatky za telefóny 728,52 €,
poštové poplatky 236,63 €. Poplatky za komunikačnú infraštruktúru - VUCNET a internet
boli uhradené vo výške 1 456,95 €.
633 – Materiál
Všeobecný materiál bol obstaraný vo výške 8 118,88 €. Predplatné odbornej literatúry 114,94
€. Potraviny boli obstarané vo výške 14 912,64 €.
634 - Dopravné
Zariadenie sociálnych služieb Jasoň vlastní osobný automobil Škoda Roomster a automobil
Peugeot Expert. Na pohonné hmoty bolo čerpané 753,17 €, havarijné a zákonné poistenie
1070,25 €, za servisné práce a údržbu automobilov sme uhradili 1 247,04 €, palivo ako zdroj
energie 39,11 €. Poplatky za parkovné boli vo výške 15,50 €.
635 – Rutinná a štandardná údržba
Na údržbu softvéru bolo čerpanie 3 826,09 €, z toho servisné práce ISPIN – 1 548,56 €,
poplatok RAP ISPIN za rok 2019 - 964,51 €, za servisné práce na programe KUCHYNA –
poplatok na rok 2019 - 274,80 €, nové verzie MAGMA HCM a systémová podpora – 643,12
€. Program Saza 288,- €. Antivírus 107,10 €.
637 – Služby
Na školenia bolo čerpané 2 328,- €, na všeobecné služby 1 944,25 €, príspevok na stravu v
nočnej službe 582,40 €, povinný prídel do SF 1 345,27 €, za poistenie budovy, poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou sme uhradili 284, 25 €.
640 - Bežné transfery
642 - transfery jednotlivcom a neziskovým PO
K 31.12.2019 bolo čerpané na nemocenské dávky 249,28 €.
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Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky boli pridelené nasledovne:
1.

+ 7 500,- € – RO č. 301/1/S/KV/2019 zo dňa 04.02.2019 – kapitálové výdavky –

„Nákup strojového vybavenia pre práčovňu a kuchyňu.“
2.

+ 9 850,- € - RO č. 301/1/S/KV/2019 zo dňa 04.02.2019 – kapitálové výdavky –

,,Rekonštrukcia a modernizácia kúpeľne.“
3.

+ 16 000,- € - RO č. 887/3/S/KV/2019 zo dňa 13.05.2019 - kapitálové výdavky

,,Nákup motorového vozidla.“
4.

+ 2 235,- € - RO č. 1789/5/S/KV2019 zo dňa 26.08.2019 – kapitálové výdavky –

„Nemocničný opticko akustický systém v starej časti budovy“.
5.

+ 1 700, - € - RO č. 2100/29/S/KV/2019 zo dňa 04.10.2019 – kapitálové výdavky –

„Nákup technického vybavenia.“
Účelové prostriedky
Účelové prostriedky k 31.12.2019 boli pridelené nasledovne:
1.

+ 71,- € - RO č. 811/11/S/BV/2019 zo dňa 02.05.2019 - bežné výdavky - poistné

plnenie.
2.

+ 2 700,- € - RO č. 1199/16/S/BV/2019 zo dňa 25.06.2019 - bežné výdavky ,,Mzdy a

odvody“.
3.

+ 1 500,- € - RO č. 1566/20/S/BV/2019 zo dňa 26.07.2019 – bežné výdavky - dotácia

mesta Spišská Stará Ves na interiérové vybavenie.
4.

Účelové prostriedky k 30.06.2019 boli pridelené finančné prostriedky z ÚPSVaR vo

výške 105,60 €.
5.

Účelové prostriedky k 30.09.2019 boli pridelené finančné prostriedky z ÚPSVaR vo

výške 164,28 €.
6.

+ 2 752,- € - RO č. 2100/29/S/BVa KV/2019 zo dňa 10.10.2019 – výpočtová technika

7.

+ 88,- € - RO č. 2268/30/S/BV/2019 zo dňa 12.10.2019 - príspevok na rekreáciu

8.

+ 1 500,- € - RO č. 2403/32/S/BV/2019 zo dňa 24.10.2019 – zakúpenie defibrilátora

9.

+ 10 000,- € - RO č. 2810/35/S/BV/2019 zo dňa 18.11.2019 – bežné výdavky

10.

+ 9 615,- € - RO č.3049/36/S//BV/2019 zo dňa 25.11.2019 – hmotná zainteresovanosť
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11.

+ 1 378,- € - RO č. 3429/40/S/BV/2019 zo dňa 13.12.2019 – stravné

12.

+ 200,- € - RO č. 3578/42/S/BV/2019 zo dňa 19.12.2019 – nadácia Orange

13.

+ 157,- € - RO č. 3583/42/S/BV/2019 zo dňa 19.12.2019 – stravné

14.

Účelové prostriedky k 31.12.2019 boli pridelené finančné prostriedky z ÚPSVaR vo

výške 212,84 €.
Mimorozpočtové zdroje (§ 17 ods. 4 a § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z.)
Mimorozpočtové zdroje k 31.12.2019:


Finančné prostriedky z ÚPSVaR vo výške 482,72 €.

5.2 Prehľad príjmov podľa zdrojov
Príjmy k 31.12.2019 boli vo výške 52 511,18 € v členení: príjmy za sociálne služby od
prijímateľov sociálnych služieb 49 206,48 €, z poistného plnenia 70,79 €, z úhrad stravy od
zamestnancov zdroj 72 F 1 997,41 €, z dobropisov 753,78 €, z ÚPSVaR KK 482,72 €.

5.3 Stav a pohyb majetku a záväzkov
Majetok ZSS Jasoň tvorí dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok a OTE.
Dlhodobý hmotný majetok tvoria:
-

pozemky (031) ......................................................................

8 063,13 €

-

budovy a stavby (021) .........................................................

427 670,38 €

-

samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)...

26 457,86 €

-

dopravné prostriedky (023) ..................................................

47 584,63 €

-

umelecké diela a zbierky (032) ............................................

1 583,12 €

Celková hodnota dlhodobého hmotného majetku je ......................

555 118,92 €

Drobný hmotný majetok .................................................................

113 472,61 €

OTE .................................................................................................

5 765,21 €
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5.4 Ekonomicky oprávnené náklady

Druh poskytovanej sociálnej služby

Domov
sociálnych
služieb

Špecializované
zariadenie

Forma sociálnej služby

pobytová
celoročná

pobytová
celoročná

Kapacita

do 40 miest

do 40 miest

51 470,12

92 996,58

19 008,90

34 216,02

81,48

135,8

4 659

7 765,7

12 288

20 480

1 183

1 973

4 451

7 418

0,00

0,00

3 730,80

6 218

93,48

155,8

567

943

1 354,62

1 435,84

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá
výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu:
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu určenom zákonom:
3. Tuzemské cestovné náhrady:
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie:
5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia interiérov:
6. Dopravné:
7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby
objektov alebo ich časti a riešenia havarijných stavov:
8. Nájomné za prenájom nehnuteľnosti, alebo inej veci okrem dopravných
prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení techniky, náradia
a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného...
9. Výdavky na služby:
10.Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu:
11. Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov:
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019/1 prijímateľ sociálnej
služby/mesiac:
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5.5 Pohľadávky, záväzky, sponzori a dary
Pohľadávky
ZSS Jasoň neeviduje pohľadávky voči inštitúciám ani voči prijímateľom sociálnych
služieb. Úhrady za poskytované sociálne služby prijímatelia sociálnych služieb, ktorí nemajú
dostatočný príjem po zohľadnení zostatku 25% životného minima vykrývajú z vlastného
majetku.
Záväzky
Záväzky ZSS Jasoň eviduje vo výške 373 915,88 €, z toho krátkodobé záväzky vo
výške 9 048,74 €, záväzky zo SF vo výške 1 147,21 €, kapitálový transfer rozpočtu obce
a VÚC (355) vo výške 361 741,50 € a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy
(372) vo výške 1 978,43 €.
Druh záväzku

Stav
záväzku k

v tom

v lehote
po lehote
01.01.2019 splatnosti do splatnosti nad 60
dní
60 dní

Stav záväzku
k 31.12.2019

610 – mzdy

9 643,80

9 048,74

9 048,74

620 – poistné

5 809,45

0

0

630 – neuhradené faktúry

551,69

0

0

372 – Transfery o ost. zuč.

1 978,43

1978,43

1 978,43

361 741,50

361 741,50

1 147,21

1 147,21

355 – Zúčt. transferov rozpočtu
354 881,63
obce a VUC
472 – Záväzky zo soc. fondu

345,28

Dary
Na darovacom účte sú uložené finančné prostriedky, ktoré nám darovala firma BM
WORK AGENCY, s.r.o. Kuzmányho 717/7, Trenčín, Ing. Miroslav Babík, Radlinského 36/B,
Bratislava, AMI TRADE, s.r.o., Janka Hollého 197/8 Podolínec Margita Vojsová, Spišská
Stará Ves a MSM Slovakia, s.r.o., Holíč v celkovej výške 1 978,43 €. Prostriedky sú určené
na zabezpečenie prevádzky ZSS Jasoň, na vzdelávanie pracovníkov, kultúrne a športové
aktivity, na nákup potravín a občerstvenia pre zamestnancov a prijímateľov sociálnych
služieb.
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6. HOSPODÁRENIE A NAKLADANIE S MAJETKOM
6.1 Stav majetku
DHM .................. spolu 555 118,92 €
DNM .................. spolu 394,22 €
6.2 Inventarizácia majetku
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzku prebehla v stanovenom
termíne v súlade s plánom inventúr a príkazom č. 1/2019 riaditeľky ZSS Jasoň. Pred
začiatkom inventarizácie boli všetci členovia inventarizačnej komisie riadne preškolení.
Inventarizačný majetok bol fyzicky skontrolovaný a označený inventárnymi číslami na
majetku. Dokladová inventúra bola vykonaná k 10.01.2020 a to záväzkov, pohľadávok,
peňažných prostriedkov, bankových účtov k 31.12.2019. Boli porovnané jednotlivé položky
na účtoch s účtovnými dokladmi. Inventarizačné rozdiely neboli zistené. Inventarizáciou
majetku bola vykonaná kontrola fyzického stavu. Komisia sa zhodla na vyradení majetku
v celkovej hodnote 4 074,74 €. U DDM došlo k fyzickému opotrebeniu. Inventarizácia
skladov bola fyzicky skontrolovaná prepočítaná, prevážená a súhlasí so stavom ku dňu
31.12.2019.
6.3 Investičné akcie

V roku 2019 Zariadenie sociálnych služieb Jasoň profesionálne vybavilo práčovňu
profesionálnymi prístrojmi, následne sa modernizovali kúpeľne a do starej časti budovy podľa
požiadaviek bol zavedený nemocnično opticko akustický systém (detaily súm pozri
kapitálové výdavky). Na základe spoločného verejného obstarávania PSK bolo vyčlenené
finančné prostriedky na zakúpenie motorového vozidla. Ďalej vďaka dotácii mesta Spišská
Stará Ves bolo zakúpené interiérové vybavenie vo forme nových madiel, kresiel a stolíkov pre
prijímateľov sociálnych služieb. Keďže náš zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj dbá
o profesionálny rast a zabezpečenie máme k dispozícii nový defibrilátor.
V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bola spracovaná „Žiadosť o poskytnutie
dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“, v zmysle § 3 ods. 1 písm. e) citovaného
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zákona na nákup materiálno-technického vybavenia pre prijímateľov sociálnych služieb a to:
projektor, multifunkčná tlačiareň, notebook. RO č. 2100/29/S/BVaKV/2019 zo dňa
04.10.2019 nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške 2 752,- €, z toho MPSVaR
Bratislava nám schválilo dotáciu vo výške 2 475,- € na obstaranie vyššie zmienených vecí a
spolufinancovanie projektu z Ú PSK bolo vo výške 277,- €.

7. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
7.1 Kontrolná činnosť interná
Komplexná interná kontrolná činnosť sa realizovala riaditeľkou ZSS Jasoň na základe
plánu kontrolnej činnosti, ktorý zahŕňal tieto oblasti:


Monitoring aktualizácie smerníc a interných predpisov platných v ZSS Jasoň.



Prehľad plánu revízií a kontrol na úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky na rok
2019.



Monitoring práce službukonajúceho personálu v nočnej službe.



Kontrola vedenia registratúry a registratúrnych spisov.



Prehľad a dodržiavanie plánov kultúrno-spoločenských aktivít pre prijímateľov
sociálnych služieb.



Kontrola dochádzky personálu.



Monitoring procesu individuálneho plánovania a plánu účasti a skúsenosti.



Kontrola

vedenia

pokladne,

pokladničných

dokladov,

dodržiavanie

limitu

pokladničnej hotovosti, inventarizácie pokladne.


Monitoring odbornej činnosti sociálneho pracovníka, sestry a opatrovateliek (kontrola
spisovej

agendy, metód a techník

práce s prijímateľmi

sociálnych služieb,

individuálny prístup, poskytovanie informácií a riešenie požiadaviek prijímateľa
sociálnej služby, spolupráca v rámci kolektívu, kooperácia s ostatnými, predkladanie
návrhov na ďalšie vzdelávanie a na zvyšovanie kvality poskytovania úrovne
starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb).


Monitoring stravovacej prevádzky – zameraný na dodržiavanie osobnej hygieny,
čistoty kuchyne a pracovného odevu pracovníkov, skladovacích priestorov. Evidencia
odobratých vzoriek.
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Kontrola napĺňania plánu rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej úrovne
zamestnancov a kontrola individuálnych plánov ďalšieho vzdelávania.



Kontrola zameraná na čerpanie rozpočtu k 30.06.2019.



Kontrola plánu aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb s Alzheimerovou
chorobou.



Kontrola záznamov zo zasadnutí jednotlivých komisií a Výboru prijímateľov
sociálnych služieb v ZSS Jasoň podľa stanoveného harmonogramu.



Monitoring práce službukonajúceho personálu v dennej službe.



Kontrola registra cenín, zmlúv o úschove cenných vecí prijímateľov sociálnych
služieb.



Monitoring práce personálu na úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky.



Monitoring efektívneho využívania pracovného času a prístupu k prijímateľom
sociálnych služieb v rámci tímovej spolupráce.



Kontrola pravidelnej údržby a účelného využívania dopravných prostriedkov.



Monitoring vykonávania komplexnej opatrovateľskej starostlivosti o prijímateľov
sociálnych služieb, dodržiavanie intimity počas vykonávania opatrovateľskej
starostlivosti, vedenie evidencie o jednotlivých úkonoch.



Vyhodnotenie efektivity účastí na vzdelávacích podujatiach a implementácie
poznatkov do praxe.



Kontrola zameraná na čistotu kuchyne, manipulačných strojov, chladiacich
a mraziacich zariadení. Kontrola skladovacích priestorov – sklad zeleniny, potravín.
Vedenie evidencie HACCP v skladoch a kuchyni.



Kontrola hospodárky – vedenie evidencie pokladne a pokladničných dokladov,
evidencie majetku, skladového hospodárstva.



Kontrola zameraná na autoprevádzku – kontrola vedenia záznamov o prevádzke
motorových vozidiel, povolenia na jazdu, mesačné vyúčtovania o spotrebe pohonných
hmôt. Vedenie záznamov o servisných prehliadkach motorových vozidiel.



Kontrola čistoty prevádzkových priestorov – dielne, kotolne, šatne zamestnancov,
garáže.



Kontrola zameraná na evidenciu vzoriek stravy – R, O, V, kontrola vedenia evidencie
HACCP skladníčkou a kuchárkami, dodržiavanie sanitárnych dní, sledovanie stravnej
jednotky.



Kontrola vedenia registratúry a registratúrnych spisov – označovanie prijatých
záznamov, evidovanie záznamov a spisov, označovanie spisov.
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Kontrola zameraná na čerpanie rozpočtu k 31.12.2019.



Prehľad činností za rok 2019 a plán aktivít na rok 2020.

Vyhodnotenie:
Kontrolou sa nezistili žiadne závažné nedostatky. Všetky výsledky z kontrol boli
súčasťou rozhovorov pracovných porád.
7.2 Kontrolná činnosť externá
Externú kontrolnú činnosť uskutočnila v priebehu tohto roka v ZSS Jasoň PhDr. Judita
Varcholová v spolupráci s PhDr. Miroslavom Cangárom, PhD. v rámci monitoringu so
zameraním na sebahodnotenie organizácie v súvislosti s kvalitou poskytovaných sociálnych
služieb a to v dňoch 14.-15.02.2019 a 25.02.2019. Následne Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Poprade uskutočnil kontrolu kuchyne dňa 15.11.2019.
Vyhodnotenie:
Prvou kontrolou boli prijaté tri záväzné opatrenia, ktoré sa splnili v roku 2019. Išlo
o zabezpečenie signalizačného zariadenia na privolanie pomoci do starej časti objektu – do
izieb a kúpeľní. Ďalej sa uskutočnilo vzdelávanie na tému Individuálne plánovanie a raz ročne
spravidla ku koncu roka sa vypracovala správa s vyhodnotením všetkých podnetov. Kontrolou
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa nezistili žiadne závažné nedostatky.
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8. ÚSPECHY ZSS JASOŇ, INOVÁCIE A VÍZIA

Vďaka neustálej snahe tých, ktorí tu usilovne pracujú sme získali v roku 2019 ako
kolektív pre nás významné ocenenie – Cenu primátora Mesta Spišská Stará Ves.
Ďalším úspechom boli schválené finančné prostriedky v rámci podporených projektov.
Víziou ZSS Jasoň naďalej ostávajú „Sociálne služby v súhre odbornosti a ľudského
prístupu.“

Dlhodobé ciele:


Úsilím celého tímu zamestnancov v ZSS Jasoň je snaha o prehĺbenie a udržiavanie
vzťahov medzi rodinou, sociálnou sieťou a okolím prijímateľa sociálnej služby, aby sa
predišlo riziku sociálneho vylúčenia.



Kontinuálne zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov prostredníctvom supervízie,
prednášok, účasťou na školeniach, kurzoch, samovzdelávaním.



Realizovať aktivity pre zamestnancov s cieľom prevencie vzniku syndrómu vyhorenia
a stereotypného prístupu k práci.



Podporovať komunikáciu medzi zamestnancami so zámerom dosahovania spoločných
profesionálnych cieľov.



Vytvárať príjemnú atmosféru pre pokojné a odborné poskytovanie sociálnych služieb.



Skvalitňovať systém individuálneho plánovania s dôrazom na individuálny prístup v
praxi.



Zveľaďovať priestory objektu pre dôstojný život a dôstojné podmienky práce.

Strednodobé ciele:


Výmena kotlov v kotolni ZSS Jasoň.

Krátkodobé ciele:


Výmena podláh na chodbách, na izbách a v kanceláriách.
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Naplnenie cieľov
Tieto ciele sa preberajú na pracovných poradách a ich realizácia závisí od súčinnosti
so zriaďovateľom, od finančnej situácie a zároveň aj od zapájania sa do projektov
a oslovovania sponzorov. Vyhodnotenie ich naplnenia prebieha spravidla raz ročne.
Pre dosahovanie cieľov je v realizačnej fáze dôležité:


Profesionálny súlad všetkých zamestnancov



Flexibilita myslenia a prístupu k novým požiadavkám zo strany klientely a spoločnosti



Podpora elánu pri výkone práce cez ocenenia a harmonogram aktivít

Ľudské zdroje a manažment


Permanentná supervízia



Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov

Oblasť modernizácie
Pre realizáciu modernizácie v oblasti materiálno – technického vybavenia sa budeme usilovať
o získavanie financií z/od:


rozpočtu PSK



dotácií MPSVaR, resp. aj iných ministerstiev



fyzických a právnických osôb – vecné a finančné dary



sponzorov

Oblasť kvality sociálnych služieb


efektívna spolupráca s rodinou a s prijímateľmi sociálnych služieb



venovať dôraz profesionálnosti a schopnosti aplikácie získaných poznatkov do praxe



aktivizovať prijímateľov sociálnych služieb podľa ich možnosti a schopností
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SWOT ANALÝZA
2019

SILNÉ STRÁNKY

-

-

-

SLABÉ STRÁNKY

poloha ZSS Jasoň priamo v centre mesta
kapacita ZSS Jasoň
poskytovanie služieb podľa individuálnych
potrieb prijímateľa sociálnej služby
pravidelná supervízia
otvorenosť komunite cez efektívnu
a aktívnu spoluprácu s dobrovoľníčkami,
s inštitúciami, školou, mestom Spišská
Stará Ves a okolitými obcami
kooperácia
s prijímateľmi
sociálnych
služieb prostredníctvom ich aktívnej účastí
vo Výbore prijímateľov sociálnych služieb,
v členstvách jednotlivých komisií ZSS
Jasoň
ponuka nadštandardných služieb
vysoký štandard odbornej lekárskej
starostlivosti
pestrá ponuka aktivít
dobré vzťahy s príbuznými
neobmedzené návštevné hodiny
potenciál
personálu
a jeho
záujem
o vzdelávanie, supervíziu a osobný rozvoj

-

PRÍLEŽITOSTI

-

-

úprava interiéru – dokončenie výmeny
podláh v starej časti objektu a výmena
kotlov

OHROZENIA

vzdelávanie personálu
aplikácia inovatívnych metód pre zlepšenie
kvality poskytovaných služieb
efektívna medzinárodná spolupráca s inými
zariadeniami sociálnych služieb
predkladanie
projektov
v spolupráci
s MPSVaR SR aj s inými nadáciami
a inštitúciami
záujem o poskytované sociálne služby zo
strany verejnosti
vykrývanie nízkeho počtu zamestnancov
cez úspešné projekty ÚPSVaR
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-

-

administratívna záťaž zamestnancov
časté zmeny v legislatíve
nepomer nízkych platieb za poskytnuté
sociálne služby a požadovanej kvality
služieb
málo odborných zamestnancov na trhu
práce

